
MITÄ KARTTA SISÄLTÄÄ JA MITEN SITÄ KÄYTETÄÄN

Tässä kartassa on 249 kulinaarisen Liivinmaa maut -reitin pysähdyspaikkaa Latviassa ja 
Virossa - krouveja, ravintoloita, yöpymispaikkoja ja tuotantotiloja, joissa käydessä saatte 
tietää, miten Liivinmaan aika on vaikuttanut nykyisiin ruokiimme. Vaikka Liivinmaan rajat 
ovat kadonneet  kartoilta jo kauan aikaa sitten, muodostavat meidän ruokalistamme 
vielä tänäänkin ne samat ruoat, jotka maistuivat myös meidän esivanhemmillemme. 
Koko historia ruokapöydällämme!

Jokaisen pysähdyspaikan kohdalta löydätte lyhyen tutustavan tekstin, aukioloajat, 
yhteystiedot, maantieteelliset koordinaatit, sijainnin kartalla ja erikoistumisen – 
tarjottavat paikalliset ruuat tai tuotteet, järjestettävät tapahtumat ja työtuvat. 

Huomioikaa, että osa paikoista ei ole avoinna koko ajan, vaan ainoastaan 
ennakkovarauksesta (kts. symboli Ainoastaan ennakkovarauksella)

Latvian ja Viron kartalle mittakaavassa 1:1 000 000 on tuotu kaikki tässä mainitut paikat. 

Kartalle on lisätty infolehtinen Liivinmaan maut. Ruuat. Siihen on kerätty selitykset niistä 
kansallisruuista, joiden valmistamisen historia osuu yhteen Liivinmaan historiallisen 
ajan kanssa. 
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www.flavoursoflivonia.com
www.viahanseatica.infowww.celotajs.lv/livonia www.maaturism.ee

Livonian Culinary Route (Liivinmaan maut) projektin toteuttamista tukee Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Viro-Latvia -ohjelma.

Tämä painotuote sisältää tekijän omia mielipiteitä. Ohjelman johto ei vastaa tässä sisältyvän tiedon mahdollisesta käytöstä.

Eikö olisi mukavaa seilata hollantilaisten, saksalaisten, englantilaisten tai ruotsalaisten kanssa 
suolaisten merituulten kainalossa purjelaivalla Riian satamaan? Tai liikkua tavaroita täynnä 
olevilla aluksilla Väinäjokea pitkin kulkevalla vesitiellä? Tai tykkänään ajaa hevosvaljakolla 
Riiasta Revaliin tai Dorpatiin, täyttäen välillä vatsaa tienvierien krouveissa?

Ajassa matkustamisen mahdollisuutta tarjoaa teille Liivinmaan maut -reitti. Liivinmaa, 
valtioiden liitto Itämeren rannikolla, yhdisti 1200 – 1500-luvuilla Viroa ja Latviaa niin 
maantieteellisesti kuin myös taloudellisesti muodostaen alueelle samanlaisen elämäntyylin 
ja perinteet. Vaikka Liivinmaan rajat ovat kadonneet kartoilta jo kauan aikaa sitten, 
muodostavat latvialaisten ja virolaisten perinteisen ruokalistan vielä tänäänkin ne 
ruuat, joita söivät mielellään meidän esivanhempamme. Me paistamme itse edelleen 
leipää ja panemme olutta. Kuten aikaisemmin, käytämme runsaita luonnonanteja – 
metsämarjoja, sieniä, kalaa ja riistaa. Juuri Liivinmaan aikoihin opittiin meillä tuntemaan 
pippuri, inkivääri, neilikka ja kaneli. Se, kuinka paljon ruuassa oli itämaisia mausteita, 
osoitti hansakaupunkien aateliston vaurautta. Liivinmaan keittiö oli monipuolinen. 
Samanaikaisesti olivat vaikuttamassa niin latvialaisten, liiviläisten kuin myös virolaisten 
maanviljelijöiden ja kalastajien, luostarien munkkien, kaupunkilaisten ja aateliston keittiöt. 
Tietty osa tuotteista oli kaikkien sosiaalisten ryhmien ruokapöydissä. Mahdollisuuksien ja 
yhteiskunnallisen aseman mukaan syötiin viljaa, palkokasveja, maitotuotteita, vihanneksia 
ja vihreitä maustekasviksia, kalaa, naudan-, sian- ja riistalihaa.

Tälle makumatkalle mennessänne saatte tietää, miten Liivinmaan aika on vaikuttanut 
tämänpäiväisiin latvialaisiin ja virolaisiin ruokiin sekä saatte vastaukset kysymyksiinne, mitä 
syötiin siis, kun peruna ei ollut vielä tullut alueellammme, sekä mistä tuotiin suolasilakkaa 
ja miksi paistettiin pyhien aikana saframirinkilöitä! Marinoiduista kilohaileista tuopilliseen 
olutta – koko historia ruokapöydällä!

www.flavoursoflivonia.com
www.viahanseatica.info www.celotajs.lv/livoniawww.maaturism.ee
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krouvia, ravintolaa, 
yöpymispaikkaa ja 
tuotantotilaa

“Imantas” Labrags, Ventspils nov.  GPS 56.9758; 21.3439 
+371 26586582 rezervacija@imantas.lv, www.imantas.lv 

Cafe Imantas
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I-XII
Kalakrouvi IMANTAS

Sijaitsee Itämeren törmärannikon lähei-
syydessä. Sesonkimenussa on paino-
piste paikallisella kalalla ja nahkiaisilla. 
Mahdollisuus maistaa juuri paistettuja 
paikallisia porkkanapiirakoita.

Kypsennettyjä kampeloita, herkku-
tattikeitto juuston kera, hiillostetut nah-
kiaiset, porkkanapiirakat, marraskuun 
ensimmäisenä lauantaina nahkiais-
pyyntiajan avaaminen.

“Mazsālijas“, Snēpeles pag., Kuldīgas nov.  GPS 56.8823; 21.9373 
+371 22003744 vnmazsalijas@inbox.lv, www.mazsalijas.lv 

Mazsālijas
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Vierasmaja MAZSĀLIJAS

Toiminta on perustettu vuonna 1847 
saksalaisen parooni von Hahnin raken-
tamaan vesimyllyyn, jonka ympärillä 
kasvatetaan luomumenetelmiä käyttä-
en kuusipeuroja, forelleja, hedelmiä ja 
vihanneksia. Isäntä on viinimeistari, joka 
lähestyy jokaista valmistettavaa juomaa 
erityisen huolelllisesti. Tarjolla on ravinto-
lapalveluita, kiertokäyntejä ja maisteluita.

Farmissa kasvatettujen tuotteiden 
ja juomien maistelu, mestariluokat, 
myös lapsille.

“Birznieki“, Vānes pag., Kandavas nov.  GPS 56.9428; 22.5293 
+371 26491838 rence73@inbox.lv 

Z/S Birznieki
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Juustotalo BIRZNIEKI

Sertifioitu luomu- ja ympäristöystävälli-
nen talo, joka on erikoistunut vuohien 
kasvattamiseen ja vuohenjuuston teke-
miseen. Vieraat voivat tutustua vuohiin 
sekä ostaa että maistaa juustoja.

Kymmenen erilaista lajia tuoreita ja 
savustettuja vuohenjuustoja.

Jäätelötehdas 
RŪJIENAS SALDĒJUMS

Upes iela 5, Rūjiena, Rūjienas nov.  GPS 57.8958; 25.3273  +371 29 403 494 
info@rujienassaldejums.lv, www.rujienassaldejums.lv  Rūjienas-Saldējums

57

E6
 

I-XII

Jo yli 60 vuotta on valmistettu vuon-
na 1912 rakennetussa historiallisessa 
Ruhjan meijerissä jäätelöä. Kaikki on 
odotettu kylään. Kiertokäynnin aikana 
kerrotaan Ruhjan jäätelöstä, videolta 
nähdään tuottamisprosessia ja tieten-
kin tarjotaan kaikille Ruhjan jäätelöä.

Pallojäätelöt, Ruhjan vohvelijääte-
löt, jäätelökakut.

“Zelta Auns“, Trikātas pag., Beverīnas nov.  GPS 57.5431; 25.7088 +371 29393881 
info@rchocolate.lv, www.rchocolate.lv RCHOCOLATETrikata
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Suklaatehdas ja -kauppa  
R CHOCOLATE

Perheyritys valmistaa Trikātassa erilaisia 
suklaaherkkuja – tryffeleitä, suklaahah-
moja, kesällä paikallisten tuottajien 
maidosta ja kermasta jäätelöä.

Suklaan mestariluokat, suklaanval-
mistamisen salaisuudet.

Apes pag., Apes nov.  GPS 57.5266; 26.7754 
+371 20379986 guesthousemelderi@gmail.com 
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Lomakoti MELDERI

Sijaitsee Vidzemen maantien ääressä 
Valdava-joen rannalla Grüben myllyn 
vieressä.

Vähäsuolainen, kevyesti savustet-
tu ja grillattu Grüben forelli sekä forel-
likeitto.

“Ūši”, Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov. GPS 57.7482; 22.5950 
+371 29475692 info@kolka.info, www.kolka.info 

Kempings un brīvdienu māja “Ūši” 
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Porkkanapiirakoiden paistaminen ŪŠI

Yksi ensimmäisiä taloja Kolkassa, 1,2 km 
etäisyydellä Kolkan niemestä, joka on 
Kuurinmaan kaikkein pohjoisin piste ja 
eroittaa Itämeren Riianlahdesta.

Liiviläisten perinteiset ruuat. Van-
hojen kuurinmaalaisten porkkanapiira-
kan valmistamisen mestariluokat.

Pils iela 1, Ēdoles pils, Ēdoles pag., Kuldīgas nov.  GPS 57.0175; 21.6964 
+371 29184721 pilskrogs@inbox.lv, www.edolespils.lv 

Pilskrogs
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Krouvi PILSKROGS

Krouvi on Ēdolen kartanon takkasalissa, 
linnan kaikkein vanhemmassa osassa, 
joka on säilynyt nykypäivään. Tarjotaan 
laadukkaita latvialaisen ja eurooppalai-
sen keittiön ruokia, joita valmistetaan 
paikallisten yritysten.

Ruokia valmistetaan Liivinmaan re-
septien mukaisesti käyttäen tuolle ajalle 
tyypillisiä tuotteita ja mausteita, esimer-
kiksi valkoviinissä valmistettua kanaa 
(1200-luvun resepti).

Baznīcas iela 5, Kuldīga, Kuldīgas nov.  GPS 56.9677; 21.9710 
+371 26197813 pagrabins@pagrabins.lv, www.pagrabins.lv 

Kafejnīca “Pagrabiņš”
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I-XII
Kahvila PAGRABIŅŠ

Sijaitsee Kuldīgan keskustassa kauniissa 
paikassa Alekšupīte-joen ääressä histo-
riallisessa puisessa raatihuoneessa, jos-
sa on holvikellari. Tarjotaan latvialaista 
keittiötä.

Savukilohailisalaatti, Herneke-pata-
ruoka, Kuurinmaan hapan puuro.

“Tēviņi”, Zemītes pag., Kandavas nov.  GPS 56.9180; 22.8357 
+371 29106705 info@tevinumajasvins.lv, www.tevinumajasvins.lv 

Tēviņu mājas vīns
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Kotiviinitalo TĒVIŅI

Talo valmistaa viiniä omasta puutarhas-
ta ja luonnosta kerätyistä hedelmistä 
ja marjoista. Päätuote on perinteisellä 
menetelmälllä valmistettu vadelma-
kuohuviini.

Vadelmakuohuviini, omenabrandy 
Latvados, sesongin aikaan kiertokäynti 
marjojen ja hedelmien nauttimiseksi, kier-
tokäynti viinikellarissa viinin ja muiden 
juomien valmistamisesta kertovien esitte-
lyiden ja tuotannon maistelemisen kera.

“Ķoņu dzirnavas“, Ķonu pag., Naukšēnu nov.  GPS 57.9437; 25.3724 
+371 26424567 konudzirnavas@inbox.lv, Konudzirnavas.lv 

konudzirnavas 
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Vierastalo ĶOŅU DZIRNAVAS

Pohjois-Latvian lähes kaikkein kauim-
maisessa nurkassa, 7 km etäisyydellä 
Ruhjasta, Rūja-joen rannalla jauhetaan 
yli 200 vuotta vanhassa myllyssä viljaa ja 
kehrätään villaa.

Ohra-perunapuuro, pienet mylly-
ohukaiset, myllyssä paistettu leipä, levy-
kakut, rengaspullat.

Tallinas šos. 55. km, Jelgavkrasti, Liepupes pag.  GPS 57.4662; 24.4356 
+371 29225554  KrogsSidrabini
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Krouvi SIDRABIŅI

Krouvi sijaitsee vanhassa hirsitalossa 
Liepupen kirkon lähellä. Krouvin vieres-
sä vanhassa navetassa valmistetaan esi-
isien reseptien mukaisesti liha- ja mak-
karatuotteita, joita voi ostaa Sidrabiņin 
liha- ja makkarakaupasta. Tarjolla on 
kiertokäyntejä ja maistelua.

Kuumat savustetut kanat suoraan 
uunista. Itsekasvatetuista omenoista 
tehty pontikka Āboļlāse.

Kahvila – Lielā Ezera iela 2, Alūksne. Herkkukauppa – Tirgotāju iela 10, 
Alūksne  GPS 57.4234; 27.0495  +371 26393231 valrito@inbox.lv 

GustinsAluksne
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Herkkukauppa ja  
kahvila GUSTIŅŠ

Isoäitien reseptien mukaan valmistettu-
ja maukkaita liharullia ja rulaadeita sekä 
monia muita lihatuotteita, samoin eri-
koisia Gustiņšin konditoriotuotteita voi 
ostaa Alūksnessa sijaitsevasta Gustiņšin 
herkkukaupasta. Ruokaisaa ja maitta-
vaa, juuri kuin kotona tehtyä ruokaa saa 
nauttia sekä Alūksnen alueelle tyypillisiä 
ruokia voi maistaa Gustiņš-kahvilassa.

Purkkikakut, Gustiņšin joulupipar-
kakut, profitroolid – Alūksnen alueen 
perinteinen juhlaruoka.

“Pūpoli“ Kolkas pag., Dundagas nov.  GPS 57.7279; 22.5806 
+371 29163592 edijux@inbox.lv

 “Pūpoli“
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Kalojen savustus PÜPOLI

Püpolin talo sijaitsee Riianlahden ran-
nalla 50 metriä merestä. Vieraat voivat 
nähdä, miten valmistetaan ja savus-
tetaan kampelaa, vimpaa, lahnaa, ah-
venta ja muita kaloja, samoin niitä voi 
maistella ja ostaa.

Luonnonmateriaalien kera, vanho-
jen reseptien mukaan savustettua ka-
laa. Kalakeiton valmistamista elävällä 
tulella.

Pils iela 7, Alsunga, Alsungas nov.  GPS 56.9812; 21.5597 
+371 26179298 slavinski@inbox.lv, www.spelmankrogs.lv 

Spēlmaņu krogs
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Krouvi SPĒLMAŅU KROGS

Sijaitsee Alsungan keskustassa, jossa 
saa nauttia suittien perinteisiä ruokia. 
Mahdollisuus ostaa porkkanapiirakoita 
ja paikan päällä paistettua leipää. Tarjo-
taan mahdollisuutta osallistua suittien 
ruokien ja porkkapiirakoiden valmista-
misen mestariluokalle.

Pils iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov.  GPS 56.9688; 21.9767 
+371  29125228 info@bangerts.lv, www.bangerts.lv 

Bangerts
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Sijaitsee Kuldīgan vanhassakaupungis-
sa Venta-joen rannalla, josta on näkymä 
vanhalle sillalle ja koskelle. Ruoanval-
mistuksessa ja tarjoilussa käytetään 
paikallista tuotantoa. 

Vähäsuolainen Pelči-forelli tillikree-
min ja paahdetun Kuldīgan leivän kera, 
Latviassa kasvatetusta saksanhirvenli-
hasta tehty burgeri perunaviipaleiden 
kera.

Ravintola BANGERT’S

Lielā iela 9a, Saldus, Saldus nov. GPS 56.6641; 22.4904  +371 29262541, 63881440 
info@saldusgotina.lv, www.saldusgotina.lv  Saldus Gotiņa
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Elintarvikekombinaatti
SALDUS GOTIŅA

Täällä valmistetaan luonnollista raaka-
aineista Lehmakese-kermakonvehteja, 
toffeeta, sorbettia, marmelaadia ja kon-
vektikreemejä. Tuoretta maitoa saadaan 
paikallisilta farmeilta, muut tuotannon 
raaka-aineet lähiympäristöstä. Jokainen 
Lehmakese-konvehti pakataan käsin.

Lehmakese-kermakonvehtit, tof-
feet, sorbetti, marmelaadi ja konvehtik-
reemit, konditoriatuotteet – kakut, täy-
tekakut, piirakat jms.

“Saulesvārti“, Naukšēni, Naukšēnu nov.  GPS 57.8848; 25.4480 
+371 26641461 nauksenuvini@inbox.lv, www.nauksenuvini.lv 

nauksenuvini
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Viinitehdas NAUKŠĒNU VĪNI

Naukšēnin viinitehtaassa valmistetaan 
vuodesta 2012 alkaen viiniä, siideriä ja 
kuohuviiniä. Hedelmiä ja marjoja kasva-
tetaan lähellä Naukšēnissa, luomuserti-
fioidussa Paradīzen omenapuutarhassa, 
Tarjolla on kiertokäynti tehtaassa ja 
maistelua.

Liepupes pag., Salacgrīvas nov.  GPS 57.4631; 24.4717  +371 64 020 268 
info@liepupesmuiza.lv, www.liepupesmuiza.lv  LiepupesMuiza 
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Hotelli ja ravintola  
LIEPUPES MUIŽA  

Hotelli ja ravintola kunnostetussa 
Liepupen kartanossa. Ravintolassa 
yhdistetään makuelämykseen tämän-
päiväinen kaupunkikulinarian ylellisyys 
ja vanhojen maalaisruokien valmista-
misen perinteet. Ruoka on valmistettu 
tuoreista sesongin tuotteista, jotka ovat 
tuoneet paikalliset maanviljelijät tai 
ne on kasvatettu kartanon vehreässä 
maustekasvien puutarhassa.

Pils iela 68, Alūksne  GPS 57.4237; 27.0505 
+371 27811511 kafepajumte@inbox.lv, www.pajumte.com 

kafepajumte 
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Kahvila PAJUMTE

Asiakasystävällinen ja viihtyisä kahvila 
Alūksnen keskustassa tarjoaa moni-
puolista ruokavalikoimaa kaikille mauil-
le. Lisäksi valmistetaan myös Alūksnen 
alueen ruokia: Temppelimäki-salaattia, 
101 askelmaa nautintoon -pääruokaa 
ja Marienburgin järven saaret -jälki-
ruokaa.

Erikoismenu Alūksnen alueen 
ruuista. 

“Otra puse“, Jūras iela 6/8, Roja Rojas nov.  GPS 57.5081; 22.7988 
+371 29477602 rojahotel@inbox.lv, www.rojahotel.lv 

Roja Hotel
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Ravintola OTRA PUSE

Rojassa sijaitseva perheyritys tarjoaa 
mahdollisuutta seurata kalanpyyntiä ja 
latvialaista elämäntavan traditioita sekä 
popularisoi paikallisia tuotteita, jotka ovat 
peräisin merestä ja ympäröivistä metsistä. 
Ne valmistetaan ja tarjoillaan vanhojen 
perinteiden mukaisesti ja myös tämän-
päiväisen latvialaisen keittiön tulkintoina.

Opettavat mestariluokat. Tapahtuma 
ryhmille Juhlapöytä kalastajan talossa. 
Paikallisten tuottajien tuotteiden myynti.

Krasta iela 19, Pāvilostas nov., Pāvilosta  GPS 56.8837; 21.1981 
+371 29488247 puertoviva@inbox.lv 

www.puertoviva.blogspot.com
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Luonnon annit PUERTO VV

Perheenemäntä tutustuttaa villikasvei-
hin ja eliksiireihin sekä niiden käyttöön 
ruuaksi ja terveyden parantamiseksi.

Villikasveista tehtyjen ruokien val-
mistamisen mestariluokat.

Pilsētas laukums 7A, Kuldīga  GPS 56.9689; 21.9617  +371 25473680 
 kuldigaslabumi@kuldiga.lv, www.kuldigaslabumi.lv Kuldīgas labumi
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Maatilatuotteiden kauppa
KULDĪGAS LABUMI

Pientuottajien yhdistyksen kauppa, joka 
yhdistää 29 Kuldīgan alueen tuottajaa 
ja käsityöläistä. Ympäri vuoden suuri ja 
muuttuva valikoima kotona valmistet-
tuja paikallisia tuotteita.

Tuotteiden maistelu, porkkanapii-
rakat, käsinvaivattu ja paistettu leipä 
jne.

Pārslas, Remtes pag., Brocēnu nov.  GPS 56.7293; 22.8013 
+371 27338854 smukumuiza@inbox.lv, info@smukumuiza.lv 

www.smukumuiza.lv  Smuku Muiža
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SMUKASE KARTANO

Kunnostettu 1500-luvun kartano sijait-
see Saldusesta 20 km etäisyydellä. Tar-
jolla on monipuoliset ravintolapalvelut 
romanttiseksi illalliseksi sekä seminaari-
en ja suurten vastaanottojen tarpeisiin, 
valmistaen latvialaisia ruokia paikallises-
ta raaka-aineista. 

“Adzelvieši“, Burtnieku pag., Burtnieku nov.  GPS 57.73174; 25.3291 
+371 29253507 info@adzelviesi.lv, www.adzelviesi.lv

60
E6    

I-XII
Hampputalo ADZELVIEŠI

Burtnieki-järven lähellä olevassa talossa 
kasvatetaan hamppua, heinänsiemeniä, 
viljaa, suuria harmaita herneitä, peru-
noita ja muita vihanneksia. Saa maistaa 
hampusta tehtyä levitettä.

Hieno ja karkea hamppulevite lei-
välle, tuoreet ja paahdetut siemenet, 
hamppupuru, tuorepuristettu hamp-
puöljy.

“Mežgravas“, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.  GPS 57.4418; 24.4274 
+371 64020232, 29113777 meke@meke.lv, www.meke.lv 

krogsviesnica 
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Krouvi MEKE

Riika-Ainaži -maantie 51. kilometrillä 
on Latvian ja voi olla, että koko Balti-
an ainoa maantiekrouvi, joka on 110 
vuotta vanhassa hirsisessä, entisessä 
navetassa. Monipuolinen latvialainen 
keittiö yhdistettynä nykyaikaiseen esil-
lepanoon ja makuihin.

Ohra-perunapuuro, harmaat her-
neet, leipäkeitto.

Lauči, Skultes pag., Limbažu nov.  GPS 57.3671; 24.4025 
+371 26350536 info@laucakmens.lv, www.laucakmens.lv 

laucakmens
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Ravintola LAUČU AKMENS

Meren rannalla sijaitseva suveteras-
sin kanssa ravintola, josta on näkymä 
rannalle ja suurelle Laučin kivelle sekä 
mahdollisuus nauttia auringonlaskusta. 
Ravintola on erikoistunut kalaruokiin.

Perinteisesti valmistetut ruuat pai-
kallisten kalamiesten saaliista.

Selgas iela 1C, Roja, Rojas nov.  GPS 57.5062; 22.8022 
+371 29169490 info@hotelmare.lv, www.hotelmare.lv 

Hotel & Restaurant-Bar Mare
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Ravintola MARE

Ravintola sijaitsee Rojan keskustassa 
ja sieltä on kaunis näköala Roja-joelle 
ja satamalle. Tarjotaan ruokia erilaisille 
mauille.

Kampelafilee makeassa kerma-si-
pulikastikkeessa, Rojan silakat Maren 
tapaan.

Maaleivän valmistaminen 
IEVLEJAS

“Ievlejas“, Sakas pag., Pāvilostas nov.  GPS 56.8487; 21.2086 
+371 29124128 ievlejasagita@inbox.lv  Ievleju lauku maize 
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Pieni leipomo, jossa perheenemäntä 
paistaa hyvin vanhan suvulle kuuluvan 
reseptin mukaan hapanimelää ruislei-
pää. Leipä on luomutuote, jonka raaka-
aine kasvatetaan talossa. Vieraat saavat 
osallistua leivän kypsentämiseen, mais-
taa ja ostaa sitä sekä vierailla museossa.

Hapanimelä ruisleipä, leivän kyp-
sentämisen työtupa, jossa kerrotaan 
leivän merkityksestä latvialaisten elä-
mässä.

Ēdoles iela 40, Kuldīga, Kuldīgas nov.  GPS 56.9706; 21.9393 
+371 29187988 kludzina@inbox.lv 

Kuldīga, Klūdzina
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Krouvi KLŪDZIŅA

Sijaitsee Kuldīgan keskustasta länteen 
Kuldīgan kehätien lähellä. Ruokia val-
mistetaan elävällä tulella (käytetään 
leppähalkoja) vieraiden nähden slow-
food-periaatteella

Elävän tulen takassa valmistetaan 
70 eri ruokaa latvialaiseen tapaan.

“Rogas“, Jaunpils pag., Jaunpils nov.  GPS 56.7394; 22.8931 
+371 29199848 verarogas@gmail.com
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Matkailutalo ROGAS

Luomutalo, joka työskentelee karjan-
kasvatuksen, maitotuotannon ja  maa-
tilamatkailun parissa. Mahdollisuus 
tutustua vanhojen voi-, juusto- ja rahka-
resepteihin. Maistelutilaisuus.

Lehmänmaidosta juoksutinjuustot 
ilman mausteita tai mausteiden kans-
sa – tilli, valkosipuli, kumina ja sarviapila, 
todellinen juhannusjuusto (sõir).

Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov.  GPS 57.5975; 25.1022 
+371 64207480 pils@diklupils.lv, www.diklupils.au 

DikliPalaceHotel 
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Hotelli ja ravintola DIKĻU PILS

Vuonna 1896 rakennetussa uusbarok-
kityylisessä linnassa olevassa superior-
luokan neljän tähden hotellissa sijaitsee 
ylellinen ravintola, joka on valittu yh-
deksi Latvian parhaimmista. Se tarjoaa 
nykyaikaisia muunnoksia Vidzemen 
maan antimista – lähialueella kypsy-
neistä kurpitsoista ja omenoista, huolel-
listen isäntien kasvattamista kaniineista 
ja lampaista, linnan lammesta tai lähellä 
olevasta järvestä pyydetyistä kaloista. 

“Lādes Avotiņi“, Limbažu pag., Limbažu nov.  GPS 57.4771; 24.6074 
+371 29479172 j.ulmis@inbox.lv
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Latvian lääkekasvien  
ulkoilmanäyttely

Jumpravmuižan järvien ketjun luo-
na Auziņezersin lähellä on Vidzemen 
suurin lääkekasvien ulkoilmanäyttely. 
Mahdollisuus tutustua lääkekasveihin. 
Kerrotaan kasvien käytöstä ruuassa ja 
fytoterapiassa (kasvilääkinnässä), tarjo-
taan vihreitä cocktaileja.

Vidrižu pag., Limbažu nov.  GPS 57.3812; 24.6848  +371 26 574585  
krodzins@igatespils.lv, www.igatespils.lv  dzirnavukrodzins
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Krouvi IGATES PILS 
DZIRNAVU KRODZIŅŠ

Igaten kartanon myllykrouvi on raken-
nettu vanhan myllyn kivijalalle. Siellä 
jauhetaan edelleen ohraa ja valmis-
tetaan vanhojen latvialaisten ruokia. 
Sesonkien vaihtuessa keittiömestari 
valmistelee erikoistarjouksia.

Ilmava ohrapuuro paistetun lihan 
kanssa, ohrarieskat pekonin, sipuliren-
kaiden ja hapankerman kanssa, ryyni-
makkara puolukkahillon ja kypsennet-
tyjen omenaviipaleiden kera.

“Rēderi“, Kaltene, Rojas nov.  GPS 57.4738; 22.8668 
+371 29238929 hotelrederi@inbox.lv, www.hotelrederi.lv 

Hotel Rēderi
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Krouvi RĒDERI

Sijaitsee Hotelli Rēderin vieressä ole-
vassa viime vuosisadalla rakennetussa 
krouvirakennuksessa, joka on Kaltenen 
kivisestä rannasta 200 metrin etäisyy-
dellä. Vieraille tarjotaan eurooppalaisen 
keittiön ja kuurinmaalaisten ruokia, 
jotka on valmistettu paikallista raaka-
aineista, enimmäkseen kalasta.

Rojan silakat Rēderin tapaan, valke-
aa kalaa herkkutattien kera Saalis mer-
rassa, ohrasuurimo-perunapuuro.

“Cīravas Ķēniņi“, Cīravas pag., Aizputes nov.  GPS 56.7168; 21.4114 
+371 26446701 batiprojekti@gmail.com 

Mācību drava
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Mehiläistarha STROPS

Opetusmehiläistarha tarjoaa kaikille 
kiinnostuneille kiertokäyntejä sekä 
samoin seminaareja ja koulutuksia me-
hiläishoitajille. Voi vierailla mehiläisten 
luona, auttaa hoitamaan mehiläisyh-
dyskuntia, valmistaa hunajaa ja kyntti-
löitä sekä maistella hunajatuotteita.

Hunajatuotteet, mestariluokat 
”Kynttilöiden valmistus”, ”Vahakuvat”, 
”Herkkusuu”, ”Terveys mehiläispesästä”, 
”Nuori mehiläishoitaja”.

“Upmaļi“, Rendas pag., Kuldīgas nov.  GPS 57.0465; 22.3063 
+371 26555532 info@anna-bergmans.eu, www.anna-bergmans.eu 

Z/S Upmaļi
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Ympäristö- ja terveystalo UPMAĻI

Luomutalossa kasvatetaan ja valmis-
tetaan kaikkea ruuaksi ja terveydelle 
tarpeellista kuten vanhoina aikoina. 
Upmaļin puutarhoissa saa kiertokäyn-
nin aikana tutustua epätavallisiin kas-
veihin ja luonnonlääkintään sekä mais-
taa harvinaisia kasvisteitä, kasvitalossa 
saa nähdä, miten puristetaan erikoisia 
kasvisöljyjä sekä valmistetaan luonnon-
kosmetiikkaa ja hierontavoiteita.

Kasvisteet, erilaiset kasvistuotteet 
ja luonnonkosmetiikka.

“Pils“ Jaunpils pag., Jaunpils nov. GPS 56.7303; 23.0216  +371 26520233 
krogs@jaunpilspils.lv, www.jaunpilspils.lv  Jaunpils pils
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Keskiaikainen krouvi  
JAUNPILSIN LINNASSA

Jaunpilsin linna on rakennettu vuonna 
1301 Liivin ritarilinnoituksena, jota kol-
melta suunnalta ympäröi myllylampi. 
Krouvin jokapäiväisessä menussa vaih-
televat keskiaikaiset ruuat perinteisen 
latvialaisen keittiön kanssa.

Keskiaikaiset ruuat, joita syödään 
käsin tai puulusikalla.

“Zilūži“, Bērzaines pag., Kocēnu nov.  GPS 57.5953; 25.2422 
+371 26670067 info@grasbergs.lv, www.grasbergs.lv grasbergs 
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Luonnolliset maitotuotteet  
GRASBERGS / Talo ZILŪŽI

Valmieran lähellä olevalla perhefarmilla 
on avarat pellot ja heinämaat sekä 400 
lehmää. 
Kerma, rahka, jogurtti, juusto, jäätelö ja 
muut tuotteet valmistetaan talon leh-
mien maidosta.

Maidon tie valmistukseen on hyvin 
lyhyt, koska tuotteet valmistetaan pai-
kan päällä.

“Stekļi“, Limbaži, Limbažu nov.  GPS 57.4868; 24.7106 
+371 64023391 lielezers@lielezers.lv, www.lielezers.lv 

Lielezers
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N. Bomisen leipomo LIELEZERS

Limbažin lähellä on paistettu jo yli 25 
vuottaleipurimestari Alberts Blumberg-
sin reseptin ja ammattisalaisuuksien 
mukaisesti ruisleipää, jonka voi tuntea 
maussa. Jokainen leipä on leivottu kä-
sin. Mahdollisuus vierailla leipomossa 
ja maistella.

“Vecpasts“, Straupes pag., Pārgaujas nov.  GPS 57.3251; 24.9186 
+371 29464946 info@straupestirdzins.lv, www.straupestirdzins.lv 

straupestirgus 
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STRAUPE MAALAISTUOTTEIDEN 
TORI (Paikallisten tuottajien tori)

Tori on Straupen postiasemalla. Se toimii 
maineikkaan kansainvälisen Slow Food 
-yhdistyksen luodun EarthMarkets-tava-
ramerkin alla tarjoten hyviä ja puhtaita 
tuotteita, jotka on kasvatettu vastuun-
tuntoisesti, pitäen mielessä maan kestä-
vän kehityksen sekä paikalliset taidot ja 
perinteiden säilyminen. Torin aikana on 
avoinna Straupen postiaseman keittiö, 
joka tarjoaa maistuvaa latvialaista ruokaa 
paikallisista raaka-aineista.

“Bandenieki“, Valdgales pag., Talsu nov.  GPS 57.4016; 22.4499 
+371 29129832, 29460745 izviedrina@gmail.com 

www.bitesbandeniekos.mozello.lv Sveču darbnīca un medus Bandeniekos
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Talo BANDENIEKI

Vanha talo, jonka perhe hoitaa mehiläi-
siä. Etukäteen varattuna voidaan osallis-
tua opettavaiseen ohjelmaan kouluissa 
ja tapahtumissa.

Hunajatuotteet ja -sekoitukset, ko-
tona paistettu hunajaleipä, mehiläisva-
hasta kynttilöiden valaminen.

“Turaidas“, Dunalkas pag., Durbes nov.  GPS 56.6836; 21.3389 
+371 29649900 zmanteja@inbox.lv, www.manteja.lv 

Mantēja
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Kasvisteet ja hunaja - TURAIDAS

Talossa luomukasvatetuista lääkekas-
veista tehdään teetä, mehiläistarha 
tarjoaa hunajaa. Mahdollisuus ostaa 
tuotteita.

Kasvisteet ja hunaja, opettavat oh-
jelmat lääkekasveista ja mehiläishoidos-
ta, maistiaiset.

“Kurzemnieki“ Sukturi, Lībagu pag., Talsu nov.  GPS 57.2405; 22.6234 
+371 29279461, 26453626 segita@apollo.lv, www.abolucipsi.lv 

Ābolu čipsi
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Talo KURZEMNIEKI

Sijaitsee hyvin maalauksellisessa paikas-
sa – Talsin mäkisessä luonnonpuistossa. 
Kasvatetaan ja jalostetaan omenia. Vie-
raita odottaa opettavainen kiertokäynti, 
tuotteiden ostamisen mahdollisuus ja 
maistelu.

Kuivatut omenat, snäksit, hillot, su-
kaadit jms, makeat omenaklimpit.

“Kalējkrāmi“, Slampes pag., Tukuma nov.  GPS 56.9083; 23.2181 
+371 26630022 info@abavas.lv, www.abavas.lv 

Abavas vīna darītava
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ABAVA viinitehdas ja kellari 

Barkānsien perheen luotu ja kehittämä 
yritys, joka valmistaa laadukkaita juo-
mia Latviassa kasvatetuista hedelmistä 
ja marjoista. Kurzemessa, Sabilen lä-
hellä, Abava-joen laakson etelärannalla 
hoidetaan ja kehitetään yhtä Latvian 
suuremmista viinitarhoista. Tukumsin 
lähellä Ārlavciemsissa on omenapuu-
tarhojen keskellä juomatehdas ja viini-
kellari. Mahdollisuus maistella ja ostaa 
erilaisia alkoholijuomia.

Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov.  GPS 57.5555; 25.4317 
+371 20264269 info@valmiermuiza.lv, www.valmiermuiza.lv 

  valmiermuiza
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Olutpanimo VALMIERMUIŽAS ALUS

Pieni olutpanimo Valmieran lähellä, 
jossa valmistetaan kiirehtimättä elävää 
olutta. Kartanon aitassa on kauppa ja 
Valmiermuižan olutkeittiö, josta saa 
tietoja oluen ja ruuan välisestä sopi-
vuudesta.
Tarjolla on opettavainen kiertokäynti 
panimoon, jonka jälkeen voi kiireh-
timättä nauttia oluesta ja muista 
Valmiermuižan tuotteista.

“Ceplīši“, Stiene, Skultes pag., Limbažu nov.  GPS 57.4269; 24.5208 
+371 29177990 gogelmogels@gmail.com gogelmogels
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Kotoinen jäätelö  
GOGELMOGELS

Talossa on yli 250 kanaa ja siellä valmis-
tetaan kotijäätelöä.
Kiertokäynti talossa ja jäätelön maiste-
lua, kerrotaan jäätelön historiasta.

Paikallisista raaka-aineista perintei-
sen reseptin mukaan tehty jälkiruoka – 
Gogelmogelin plombiir (jäätelö) – on 
maaseudun herkku.

Ungurmuiža, Raiskuma pag., Pārgaujas nov.  GPS 57.3628; 25.0872 
+371 25652388 restorans@ungurmuiza.lv, www.ungurmuiza.lv 

Ungurmuiza 
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UNGURMUIŽA ravintola

Entiseen kouluun tehdyssä ravintolassa 
voi nauttia maistuvaa ruokaa paikalli-
sista sesongin raaka-aineista, jotka on 
ostettu ympäristön taloista. Ravintolan 
kokit ovat ammentaneet inspiraation-
sa kartanon emännän Helēne Juliānen 
1700-luvun keskellä muistiin merkitys-
tä menusta. Kartanon teemajassa voi 
nauttia kartanon lehmuskukkateetä ja 
piirakoita.

“Priežkalni“, Usmas pag., Ventspils nov.  GPS 57.2398; 22.1688 
+371 26334500 usma@usma.lv, www.usma.lv

 Usma SPA
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Ravintola USMA SPA

Sijaitsee maalauksellisessa paikassa. 
Usmajärven pohjoisrannalla. Avattu vie-
raille ympäri vuoden.

Usmajärven kalat – ankerias, suuta-
ri ja kuha, ympäristön metsien punahir-
vi. Mahdollisuus ostaa savustettua an-
keriasta ja lahnaa sekä maistella 
Usmajärven kaloja. Erikoisruuat: kyp-
sennetty Usman ankerias, Usman anke-
riaskeitto, punahirvipalat puolukkahil-
lon kera.

Vecā ostmala 29, Liepāja  GPS 56.5122; 21.0159 
+371 63429714 restoranslibava@gmail.com, www.libava.lv 

Libava
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Ravintola LIBAVA

Sijaitsee rikkaan historian omaavassa 
talossa. Aikoinaan siinä oli kalahalli, joka 
on vaikuttanut myös ravintolan toimin-
taan. Ravintola tarjoaa laajaa kalaruoki-
en ja merenantien valikoimaa, mukana 
on myös ylellisiä kalaruokia. Lapsille ja 
kasvisruokailijoille on myös omat ruuat.

Turskanfileetä sellerin ja omenien 
kera riisitaikinassa vihannesstruudelin ja 
rantasimpukkakastikkeen kanssa.

“Dieniņas“, Bērzciems, Engures pag., Engures nov.  GPS 57.2449; 23.1735 
+371 26676283 ivetaunoskars@inbox.lv, www.dieninas.lv 

Zvejnieku sēta “Dieniņas“
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Kalastajatalo DIENIŅAS

Perhe – paikalliset kalastajat – tarjoaa 
ohikulkijoille mahdollisuutta ostaa eri 
tavoin valmistettua paikallista kalaa. 
Matkailijat saavat aktiivisesti osallistua 
viihteelliseen ja opettavaiseen  kulttuu-
ritapahtumaan, jonka aikana saa syödä 
kalaa vatsan täydeltä.

Kuivattu ja savustettu paikallinen 
kala, kalasta valmistetut valmistuotteet, 
jotka on tehty suvussa eteenpäin siirty-
neiden paikallisten reseptien mukaan.

“Valgums“ - 2, Smārdes pag., Engures nov. GPS 56.9903; 23.3155 
+371 29414022 info@valgumapasaule.lv, www.valgumapasaule.lv 

Valguma pasaule
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Ravintola VALGUMA PASAULE

Sijaitsee Valgumsin järven etelärannal-
la. Ruokien valmistamiseksi käytetään 
luonnollisia mausteita ja suuremmaksi 
osaksi latvialaisia tuotteita. Tarjotaan 
niin hienoja ruokia lasisalissa kuin myös 
nuotiolla keitettyä keittoa.

Valgumsin juhlapäiväkeitto kuhan 
kera, suutarikroketit.

Tērbatas iela 16a, Valmiera  GPS 57.5434; 25.4307 
+371 64207304 info@wolmar.lv, www.hotelwolmar.lv hotelwolmar 

64

E6
  

I-XII

Hotelli WOLMAR 
ravintola AGNESE

Ravintola Agnese kutsuu kulinaariselle 
matkalle ympäri maailman. Paikalli-
sista luonnonantimista ja maatalojen 
tuotannosta valmistetaan rakkaudella 
ruokaa, tuoden esiin Latvian makujen 
arvot. Menussa on maailmalla tunnetut 
reseptit. Ravintolan kotoisen miljöön 
tunnelmasta huolehtii puhuva papu-
kaija Čārlijs. Maistuvan ruuan oheen 
kuuluu juhlamieli kaikille.

“Bilderi”, Kocēnu pag., Kocēnu nov.  GPS 57.4838; 25.3628 
+371 26457057 edbil@inbox.lv 

Vīna-darītava-Matilde
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Viinitehdas MATILDE

Valmieran lähellä Sietiņiezisen tiellä si-
jaitseva kotoinen viinitehdas. Tarjotaan 
kiertokäyntejä tehtaalle, latvialaisten 
marja-, hedelmä- ja kukkaviinien sekä 
vermuttien maistelua ja ostamisen 
mahdollisuutta. Pienemmille ryhmille 
tarjotaan ”Viinilaboratoriota” sekä ”Vii-
nin ja suklaan makujen yhteensopivuu-
den etsimisiä”.

Spriņģu iela 3, Līgatne  GPS 57.2331; 25.0418 
+371 26521467 ligatnesvinadaritava@gmail.com 

www.ligatnesvinadaritava.lv  ligatnesvinadaritava 
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Viinitehdas LĪGATNES 
VĪNA DARĪTAVA

Olutpanimo sijaitsee Raiskumsin kes-
kustassa muinaisessa kartanon puutar-
han rakennuksessa. Tarjotaan vanhojen 
perinteiden ja reseptien mukaan tehtyä 
olutta, paistettua leipää ja savustettua 
lihaa. Niiden erikoinen maku tulee puil-
la lämmitettävästä olutkeittopadasta 
ja vanhasta leipäuunista. Kiertokäynti 
olutpanimossa ja maistelu.

Omena-jääviini.

Bukdangas, Ģibuļu pag., Talsu nov.  GPS 57.1892; 22.2099 
+371 29256487, 26103315 info@bukdangas.lv, www.bukdangas.lv

 Bukdangas
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Camping BUKDANGAS

Sijaitsee Usmajärven rannalla sekä 
tarjoaa monipuolisia aktiivisen loman 
mahdollisuuksia niin veden päällä kuin 
kuivalla maalla, ilmainen nuotiopaikka 
ja ulkotakka, ravintolapalvelut saatavilla.

Usmajärven kaloista valmistettujen 
kalojen maisteleminen - ankeriaskeitto, 
kuivatut kalat, forellileivät. Mahdollisuus 
itse kalastaa ja valmistaa forellia.

Friča Brīvzemnieka iela 53, Liepāja  GPS 56.5076; 21.0083 
+371 29113186 info@pastniekamaja.lv, www.pastniekamaja.lv 

Pastnieka māja 
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Ravintola PASTNIEKA MĀJA

Sijaitsee mereltä noin 5 minuutin ajo-
matkan etäisyydellä Liepājan vanhas-
sakaupungissa vanhassa restauroidussa 
talossa, jossa on kuuleman mukaan 
joskus elänyt ja omia päiviään viettä-
nyt postiljooni Arvīds. Ravintolassa on 
kaksi kerrosta, joissa tarjotaan euroop-
palaisia ruokia Kuurinmaan tapaan. 
Liikelounaat, perhejuhlat, vastaanotot 
ja seminaarit. 

Jūras iela 95, Engure  GPS 57.1649; 23.2250 
+37129179184 inguna.zikmane@inbox.lv 

Kafeinīca Būda
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Kahvila BŪDA

Sijaitsee Enguressa. Menu sisältää 
erilaisia kalaruokia. Voi maistella kah-
deksaa eri kalalajia, jotka on pyydetty 
Itämerestä ja valmistettu perinteisin 
menetelmin.

Paikalliset kalaruuat, kalojen mais-
telu.

Dzintarkrasti, Lapmežciema pag., Engures nov.  GPS 57.0001; 23.5074 
+371 29219491 reinazivis@inbox.lv, www.reinazivis.lv 

ReinisB 
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REIŅA ZIVIS

Perheyritys, joka valmistaa lämmin-
savustettuja kalatuotteita käyttäen 
siihen ainoastaan leppää. Tarjolla on 
kiertokäynti ja maistelu, joka mahdol-
listaa seurata koko tuottamisprosessia 
ja maistaa yrityksessä valmistettuja 
tuotteita. 

Kilohailien valmistamisen mestari-
luokat.

Bastiona iela 24, Valmiera  GPS 57.5395; 25.4227 
+371 64225502 kantineb@gmail.com 

Kafejnīca-Bastions
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Kahvila BASTIONS 

Kahvila Bastions sijaitsee Valmieran 
sydämessä keskiaikaisessa linnoitus-
rakennuksessa. Niin aamiaiseksi, lou-
naaksi kuin myös illalliseksi tarjotaan 
monipuolista latvialaisperäistä ruoka-
valikoimaa. Kahvila tekee yhteistyötä 
paikallisten maanviljelijöiden ja maa-
viljelystuotteiden valmistajien kanssa. 
Kesällä voi ruokailla terassilla, josta on 
kaunis näköala Dzirnavasen järvelle.

“Vīnkalni“, Kauguru pag., Beverīnas nov.  GPS 57.4775; 25.4451  +371 29491187 
zandazentina@gmail.com, www.vinkalniesi.lv  vinkalniesi 
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Ulkoilmapizzeria /  
pizzakoulu VĪNKALNI

Miegupīte-joen rannalla olevassa 
matkailutalossa on ulkoilmapizzeria, 
kunnostettujen hevostallin muurien 
välissä on paikka juhlien järjestämiseksi. 
Tarjous sisältää myös latvian ruokia, pe-
rinteitä ja rituaaleja.

“Rūķi 1“, Raiskuma pag., Pārgaujas nov.  GPS 57.3118; 25.1575 
+371 20370370 raiskumietis@raiskumietis.lv  raiskumietis
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Olutpanimo RAISKUMA  
LABUMU DARĪTAVA

Panimo sijaitsee Raiskumsin keskustas-
sa entisessä kartanon puutarhan raken-
nuksessa. Tarjotaan vanhojen perintei-
den ja reseptien mukaan valmistettua 
olutta, paistettua leipää ja savustettua 
lihaa. Niiden erikoinen maku syntyy 
puilla lämmitettävässä olutkeittopadas-
sa ja vanhassa leiväuunissa. Kiertokäynti 
panimossa ja maistelua.

Kirsikkaolutcocktail Raiskumietis.

Baznīcas iela 2, Ventspils  GPS 57.3956; 21.5673 
+371 22015754 ela@pilskrogs.lv 

Rātsgalds
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Kahvila RĀTSGALDS

Sijaitsee Ventspilsin keskustassa raati-
huoneen torin (Rātslaukumam) lähellä. 
Miellyttävässä miljöössä voi nauttia lat-
vialaisen keittiön tyypillisiä ruokia.

Verimakkaraa pekonin kera, joka 
tarjoillaan puolukkahillon sekä keitetty-
jen ja paistettujen perunaviipaleiden ja 
pekonin kanssa. Haudutettuja vihan-
neksia turskan kera, tarjoillaan paahto-
leivän kanssa.

Tirgus iela 10, Durbe, Durbes nov.  GPS 56.5884; 21.3727 
+371 29119051 evija@lrp.lv, www.durbesveltes.lv 

Durbes Veltes
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DURBES VELTES

Pienessä työpajassa valmistetaan 
paikallisista tuotteista kotiviinejä, jän-
nittäviä likööreitä, hilloja, hedelmä- ja 
marjasäilykkeitä. Mahdollisuus ostaa 
tuotteita.

Kotiviinit, liköörit, hillot, hedelmä- 
ja marjasäilykkeet, viinien ja liköörien 
maistelu, vahvan alkoholin valmistami-
sen mestariluokat.

“Rideļu dzirnavas“, Engures pag., Engures nov.  GPS 57.1516; 23.1045 
+371 22440094 rideludzirnavas@inbox.lv, www.rideludzirnavas.lv 

Rideļu dzirnavas, Kafejnīca “Cope“
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RIDEĻIN MYLLY

1920-luvulla kunnostetussa vesimyllys-
sä saa nähdä historiallisia mekanismeja, 
siellä on nykyaikainen näyttely ja saa 
tutustua jauhamiseen prosessiin. Kah-
vila Copessa saa nauttia ohukaisia ja 
paikallista kalaa.

Kypsennettyä suutaria, rapeita 
ohukaisia jäätelön ja mansikkakastik-
keen kera.

Jaunķemeru ceļš 1, Jaunķemeri, Jūrmala  GPS 56.9753; 23.5572 
+371 29999319 info@restoransneptuns.lv, www.restoransneptuns.lv 

Restaurant Neptūns
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Ravintola NEPTŪNS

Jūrmalan vanhin, 50-vuotisen histori-
an ravintola sijaitsee dyynien alueella, 
jossa saa nauttia rauhassa meri-ilmasta 
ja mäntyjen kohinasta. Suuri valikoima 
grillattuja ruokia, joita valmistetaan 
ympäri vuoden avotulella. Tarjolla on 
sesonkin mukaisista luonnon antimista 
valmistettuja ruokia ja juomia. 

Lāčplēša iela 1, Valmiera  GPS 57.5390; 25.4252 
+371 64281942 ratesvarti@inbox.lv, www.ratesvarti.lv 

rates.varti

66

E6  
I-XII

Ravintola RĀTES VĀRTI 

Kulinaristien arvostama paikka Val-
mieran sydämessä raatihuonetta 
(Rātslaukums) vastapäätä. Täällä voi 
jokainen ryhtyä kulinaristiksi sekä naut-
tia kaikenlaisista makuyhdistelmistä ja 
vuodenajasta riippuen erilaisista lähi-
seudun tuotteista.
Vasaras dārzs -ravintolan suunnittelus-
sa on nostettu esiin hansakaupunki 
Valmiera.

“Donas“, Blomes pag., Smiltenes nov.  GPS 57.4413; 25.7333 
+371 26425426 donas@inbox.lv 

http://maizesdarbnica.blogspot.com/

80
F6   

I-XII
Leipomo DONAS

Matkailutalo Donassa on avattu lei-
pomo. Vieraat voivat osallistua leivän 
tekemiseen paistamalla leipäuunissa 
vaahteranlehtien päällä pieniä limp-
puja ja saavat oman leivän mukaansa. 
Tarinoidaan, mitä on todellinen leipä ja 
mitä se latvialaiselle merkitsee.

Jokainen vieras saa tuntea käsis-
sään ja sydämessään, mitä tarkoittaa 
oikein paistettu leipä.

Pils laukums 9, Cēsis  GPS 57.3132; 25.2714 
+371 26576111 pils@cesis.lv, www.cesupils.lv 

cesupils
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CĒSISEN RITARILINNA

Cēsisen ritarilinna (1200–1500-luvut) on 
muinainen Liivin ritarikunnan kivilinnoitus 
ja maamestarin residenssi. Vierailijat voivat 
kulkea linnoituksen läpi kynttilälyhtyjen 
kanssa ja katsella länsitornista kaupungin 
panoraamaa. Kesällä linnoituksessa työs-
kentelevät monenlaiset käsityöläiset ja 
toimintakeskus. Keskiaikaisen keittiön puu-
tarhassa voi kohdata puutarhurin, joka kas-
vattaa vihanneksia, mauste- ja lääkekasveja.

Esitykset todellisen keskiaikaisen 
ruokailun kanssa.

Kārļa iela 5, Ventspils  GPS 57.3940; 21.5636 
+371 63626999 info@hotelkupfernams.lv, www.hotelkupfernams.lv 

Kupfernams
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Kahvila KUPFERNAMS

Sijaitsee Ventspilsin keskustassa 1800-lu- 
vulla rakennetussa klassillisessa puuta-
lossa, joka kuului Kupferien suvulle ja on 
merkitty Euroopan kultturiperinnön lu-
etteloon. Tarjotaan eurooppalaista keit-
tiötä latvialaiseen kansalliseen tyyliin.

Liivinmaan ritarikunnan viiden ruo-
kalajin juhlaruokailu Kupfernams Tasty 
perinteisten suupisteiden ja herkkujen 
sekä Užavan panimon oluen kera.

“Zvanītāji“, Rucavas pag., Rucavas nov.  GPS 56.1616; 21.1617 
+371 26814051 sandra.rtkc@inbox.lv 
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Rucavan perinteiden talo 
ZVANĪTĀJI

Sijaitsee Rucavan keskustassa 1800-lu-
vun lopulla rakennetussa ja myö-
hemmin remontoidussa puutalossa. 
Tarjotaan perinteisen kulttuurin ohjel-
mistoja, joiden aikana esitellään vieraille 
Rucavan kulttuuriperinnettä ja voi naut-
tia perinteisiä Kuurinmaan ruokia.

Sämpylät, perunavuoka, itsepais-
tettu leipä, Rucavan valkea voi, hunaja, 
kerroksellinen jälkiruoka ruisleivästä, 
kasvistee, hapan puuro.

“Kangari“, Cēres pag., Kandavas nov.  GPS 57.1362; 22.8175 
+371 29416000 antra.gaisa@inbox.lv, www.kangari.lv 

Kangari

39

F3  
I-XII

Talo KANGARI

Itsekasvatetuista hedelmistä ja vihan-
neksista valmistetaan maistuvia hilloja, 
siirappeja, hyytelöitä ja tsatsikeja, he-
delmiä myös kuivataan. Tarjotaan mah-
dollisuutta nähdä viinimäenkotiloiden 
farmi ja maistella etanoita bourgundi-
laiseen tapaan. Tuotteiden maistelun ja 
ostamisen mahdollisuus.

Makeiset, hillot, tsatsikit, kuivatut he-
delmät, viinimäenetanoiden maistelu. 
”Lounas talossa” - tarjoillaan kotiruokaa.

“Benūžu – Skauģi”, Babītes pag., Babītes nov.  GPS 56.8968; 23.7166 
+371 26670597 veikals@laci.lv, www.laci.lv 

Lāči
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Leipomo ja krouvi LĀČI

Latviassa ja sen rajojen ulkopuolella 
suositun Lāči-leivän paistamisessa käy-
tetään jo vanhoina aikoina kehitettyjä 
mestareiden tietoja ja taitoja. Mahdol-
lisuus osallistua kiertokäynnille ympäri 
leipomoa, leipoa ja paistaa leipää, ostaa 
tuotteita sekä ruokailla krouvissa, jos-
sa käytetään ruokien valmistamiseksi 
Lāčin tuotteita, yhdistäen niitä kausit-
tain ja paikallisten maanviljelijöiden 
tuotteiden kanssa.

Bruņinieku iela 4, Valmiera  GPS 57.5391; 25.4283 
+371 29160457 

pilskekis
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Krouvi PILS ĶĒĶIS 

Valmieran vanhassakaupungissa mu-
seoalueella kivassa talossa sijaitseva 
krouvi. Maistuvien ruokien nauttiminen 
viihtyisässä ympäristössä.

Runsas ja ruokaisa ritarien aamiai-
nen (tilauksesta).

Kainaiži, Brantu pag., Smiltenes nov.  GPS 57.3848; 25.7028 
+371 29199982 birzi@birzi.lv, www.birzi.lv  birzi.lv
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Koivunmahlan tuoteiden 
tehdas BIRZĪ

Tehdas sijaitsee Kaunan ja Smiltenen 
puolivälissä. Vieraat saavat nähdä 
tuottamistiloja ja kellarin, joissa val-
mistetaan ja säilytetään koivunmah-
latuotteita tuotteita. Kuullaan tarina 
koivunmahlasta ja nähdään videoita 
keväisestä mahlan juoksuttamisesta. 
Tuoreen koivunmahlan, vaahtoavien 
juomien ja koivunmahlasiirapin mais-
telua. Mahdollisuus nauttia myös voi-
kukkaviiniä. Birzīn tuotteet ovat luomu-
sertifioituja. 

Rīgas iela 18, Cēsis  GPS 57.3120; 25.2721 
+371 26412803 cesu.maize@gmail.com, www.cesumaize.lv 

cesu.maize
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Leipomo ja kauppa CĒSU MAIZE

Cēsisen vanhassakaupungissa voi 
lämpimän leivän saamiseksi seurata 
viitoitusta, mutta myös porttikongista 
vastaantulevaa huokuttelevaa leivän-
tuoksua, joka vie suoraan leipomon 
luo. Leipä leivotaan Latviassa luomu-
kasvatetusta viljasta ja se on valmistettu 
luonnolliseen juureen. Leivän maistelu, 
kertomus terveellisestä leivästä, nostat-
tamisesta ja paistamisesta.

“Bitnieki“ Vārves pag., Ventspils nov.  GPS 57.2759; 21.5806 
+371 29720288 zsbitnieki@inbox.lv 
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Talo BITNIEKI

Kaunis luomutalo noin sadan mehiläis-
perheen kera. Mehiläishoidon kanssa 
on toimittu 40 vuotta. Vieraille on 
avoinna pieni kauppa.

Myynnissä sekahunajaa, siitepölyä, 
kittivahaa, pergaa, vahakynttilöitä ja 
matkamuistoja. Voi maistella hunaja-
tuotteita ja ottaa osaa tutustumiskier-
rokseen.

“Garīkas“, Rudbāržu pag., Skrundas nov.  GPS 56.7017; 21.8712 
+371 29147778, 29134122 info@garikas.lv, www.garikas.lv 

Garīkas’’ Shitake mushrooms

26

G2    
I-XII

Vierasmaja GARĪKAS

Vanhan Kuurinmaan kartano Kuldīgasta 
35 km etäisyydellä. Tässä talossa alettiin 
ensimmäisenä Latviassa kasvattamaan 
siitake-sieniä. Se jatkuu tähän päivään 
saakka. Tarjotaan opettavaa kiertokäyn-
tiä. Mahdollisuus tilata siitake-sieniä 
sisältäviä ruokia ja ostaa sienituotteita.

Kuivatut siitake-sienet ja sienijauhe. 
”Keisarin sienet” - kastike ja keitto, mais-
tiaiset.

“Jāņsēta“, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov.  GPS 57.0363; 22.9186 
+371 29258020, 26432843 sia.elto@inbox.lv 

Kafejnīca Pie Jāņa

40
F3   

I-XII
Kahvila PIE JĀŅA

Yksi vanhempia kahviloita matkalla 
Riiasta Ventspilsiin. Tarjolla latvialaisia 
ruokia.

Porsaanribsit hunaja-valkosipuli-
kastikkeessa.

“Ziediņi“, Salaspils pag., Salaspils nov.  GPS 56.8487; 24.2322 
+371 25772734 agnese.berzina@latnet.lv 

Doles tējas 
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Kasvisteetalo DOLES TĒJAS

Talo tarjoaa laadukasta paikallista tuo-
tantoa Dolen luonnonpuistosta löy-
tyvistä ja itse kasvatetuista kasveista. 
Perheyhtiö, joka kunnioittaa ja hoitaa 
perinteitä.

Kasvisteet, lääkekasvit, kuivatut 
omenat, maustekasvit. Dolen teiden 
maistelu entisen Dolen kartanon talo-
usrakennuksen pihassa tarinoiden 
kanssa.

Pilskalna iela 2, Valmiera  GPS 57.5384; 25.4282  +381 64207635 
muzejs@valmiera.lv, http://muzejs.valmiera.lv  valmieras.muzejs
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Valmieran museon lääke- ja 
maustekasvit

Puutarha on perustettu Gauja-joen ran-
nalle Valmieran linnoituksen raunioiden 
viereen. Tarina kasvien käyttämisestä 
ruokien valmistamisessa. Leivän ja pi-
parkakkujen paistamisen sekä juuston 
valmistamisen opetus.

Lääke- ja maustekasveista tehtyjen 
teiden nauttiminen.

Parka iela 4a, Rauna, Raunas pag., Raunas nov.  GPS 57.3309; 25.6195 
+371 22014583 sierarazotne@gmail.com, www.sierarazotne.lv 

sierarazotne 
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Juusto- ja makaronitehdas 
SIERA RAŽOTNE

Baltian ainoat vihreän juuston tuotta-
jat. Juuston pääraaka-ainetta, sarviapi-
laa, kasvatetaan omassa puutarhassa. 
Tuotetaan kahta eri lajia, yrttien ja 
valkosipulin kera. Valmistetaan myös 
ghee-voita, 15 lajia kotona valmistet-
tuja makaroneja ja pikanttista naposte-
lujuustoa. Tarjolla on maistelu ja kierto-
käynti tehtaalle.

Vihreä juusto.

Rīgas iela 27, Cēsis  GPS 57.3112; 25.2707 
+371 27212727 kafepriede@gmail.com 

kafepriede
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Kahvila PRIEDE

Cēsisen historiallisessa keskustassa 
Rožulaukumsilla sijaitseva kahvila tar-
joaa Latviassa paahdettua kahvia, mais-
tuvia jälkiruokia ja kakkuja sekä ruokia 
Latvian maan anneista.

Koivunmahlassa ja mäntysiirapissa 
marinoitu porsaanpaisti voissa paistet-
tujen perunoiden, haudutetun kaalin ja 
lihaliemikastikkeen kera.

“Jaunarāji“, Jūrkalne Ventspils nov.  GPS 57.0329; 21.4152 
+371 26133995 zakukrogs@zakukrogs.lv 

Zaķu krogs 
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Krouvi ZAKU KROGS

Sijaitsee Jürkainesta muutaman ki-
lometrin etäisyydellä, latvialaisen in-
teriöörin hirsitalossa. Listalla Latvian 
ja Euroopan keittiöt, myöskin kala- ja 
riistaruuat, joiden valmistamiseen käy-
tetään yhteistyössä paikallisten tuottaji-
en kanssa alueen luonnollisia tuotteita. 
Tarjoillaan konditoriatuotteita.

Itse valmistetut hillot, paistettu lei-
pä, savustettu kala.

Pils iela 2, Skrunda  GPS 56.6706; 22.0233 
+371 63370000, 22113355 office@skrundasmuiza.lv 

www.skrundasmuiza.lv Skrundas muiža
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Ravintola SKRUNDAS MUIŽA

Skrundan kartano sijaitsee Riika-Liepāja 
-maantien ääressä. Ravintolassa käyte-
tään Latviassa kasvatettuja ja paikallis-
ten maanviljelijöiden tuotteita. Erittäin 
arvostettua latvialaista kulinariape-
rintöä tarjotaan vieraille juuri oikealla 
tavalla.

Kartanossa valmistettujen jäätelöi-
den valikoima.

Pūre - 9, Pūres pag., Tukuma nov.  GPS 57.0358; 22.9036 
371 22100042 info@sokoladesmuzejs.lv, www.purechocolate.lv 

Pure Chocolate
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Pūre suklaamuseo

Museossa on mahdollisuus kuulla esi-
tystä suklaan historiasta, tutustua pro-
sessiin alkaen raaka-aineen saamisesta 
valmiiksi tuotteeksi. Työtuvassa voi 
valmistaa suklaata itse ja maistella sitä. 
Vieressä olevasta kaupasta voi ostaa 
valmistuotantoa.

Suklaatryffellit.

Talo DORĪTES

“Dorītes“, Daugmales pag., Ķekavas nov.  GPS 56.8310; 24.4138 
+371 29494234 info@daugmalesmedus.lv 

Daugmales Jāņa Bišu Medus
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Sijaitsee Väinäjoen rannalla Daugma-
lessa. Kiitos sijainnille saavat mehiläiset 
kerätä ja valmistaa erittäin hyvää huna-
jaa, joka on usein saanut tunnustusta 
Latviassa järjestetyissä kilpailuissa. Myös 
muita hunajatuotteita.

Kiertokäynti mehiläistarhassa, sisäl-
täen mehiläisten silittämistä, hunaja-
tuotteiden maistelua ja vahakynttilöi-
den valmistamista. 

Leona Paegles iela 10, Valmiera  GPS 57.5363; 25.4180  +371 26110026 
info@vecpuisis.lv, https://vecpuisis.lv 

vecpuisisrestorans
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Ravintola VECPUISIS

Valmieran keskustassa Vecpuišin 
puiston historiallisessa paviljongissa 
sijaitseva ravintola on paikka, jossa voi 
syödä kiirehtimättä ja nauttia elämästä. 
Ravintola tarjoilee tämänpäiväisiksi ke-
hitettyjä ruokia.

Cēsu iela 4, Rauna, Raunas pag., Raunas nov.  GPS 57.3311; 25.6075 
+371 22 471245  Latvijas-Ķiploks
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LATVIJAS ĶIPLOKS 
Valkosipulituotteiden  

tehdas ja kauppa 

Tarina valkosipulin merkityksestä 
terveyteen ja käytöstä ruuan val-
mistukseen. Tarjotaan monenlaisia 
valkosipulituotteita: mausteseokset, 
teet, marinoidut tuotteet, napostelu-
tuotteet, voi nauttia valkosipuliruokia. 
Lapset voivat maalata valkosipuleita 
kankaalle ja leikkiä valkosipulileikkejä.

Valkosipulikeitto, -kakku ja -jäätelö, 
terveyscocktailit.

Rīgas iela 21, Cēsis  GPS 57.3114; 25.2717 
+371 26587777 info@felisha.lv  PieKarlines
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Pienten tuottajien tuotteiden 
kauppa PIE KARLĪNES 

Cēsisen vanhassakaupungissa Rožu-
laukumsin vieressä entisen hotelli Bal-
tischer Hof talossa, sijaitse lahjapuoti. 
Kaupalle on annettu hotellin muinoisen 
emännän nimi, Karlīne. Voi ostaa lahjoja, 
käsitöitä, matkamuistoja, pienten tuot-
tajien tuotteita, kotiviinejä ja pontikkaa.

Maistaessa on mahdollisuus arvioi-
da paikan päällä valmistettuja vihreitä 
cocktaileja, marjasmoothieita, erilaisten 
vihannesmehujen sekoituksien maku-, 
tuoksu- ja väriominaisuuksia.

“Pilsberģi“ Jūrkalnes pag., Ventspils nov.  GPS 57.0075; 21.3854 
+371 27436888, 29374463 info@pilsbergi.lv, www.pilsbergi.lv 

Pilsberģu krogs
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Krouvi PILSBERĢU KROGS

Krouvi sijaitsee Jürkalnen törmän lä-
hellä historiallisessa kartanossa. Tyylik-
käässä miljöössä tarjotaan kala- ja kuu-
rinmaalaisia ruokia, jotka ovat peräisin 
vanhoista latvialaisista resepteistä.

Kypsennettyä silliä, herneet silavan 
ja suurimopuuron kera.

“Nornieki“, Snēpeles pag., Kuldīgas nov.  GPS 56.8440; 21.8895 
+371 29123501 anda.simane@gmail.com, www.strausuferma.com 

Strausu ferma Nornieki
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Strutsifarmi NORNIEKI

Latvian suurimmasta strutsifarmista, 
joka sijaitsee Kuldīgan lähellä, saa ostaa 
terveellisiä ja arvokkaita strutsituotteita 
sekä vierailla strutsi- ja vuohifarmilla. 
Tarjotaan ravintolapalveluita.

Strutsinlihatuotteet ja -ruoat, mais-
tiaiset, luovuustyöpajat.

Kalnmuiža, Kandavas pag., Kandavas nov.  GPS 57.0117; 22.6591 
+371 26699033 kalnmuizaspils@gmail.com, www.kalnmuizaspils.lv 

Kalnmuižas pils
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KALNMUIŽA ravintola

Sijaitsee Kalnmuižan kartanossa. Ra-
vintolan menun ylpeys on Abava-joen 
laaksossa kasvavat yrtit, hedelmät ja 
vihannekset, riista ja sienet Kuurinmaan 
metsistä, liha, ravut, forellit ja vuohen-
juusto alueen taloista sekä ravintolan 
keittiön uuneissa paistettu leipä. Menu 
vaihtelee vuodenajoittain. Tarjolla on 
sesonkien ruokia. 

Valdemāra iela 121, Ainaži, Region Salacgrīva  GPS 57.8428; 24.3500 
+371 27555755 plavas.hotel@gmail.com, www.plavashotel.lv 

PĻAVAS
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Ravintola PĻAVAS

Pieni, hiljainen ja kodikas hotelli, jossa 
on kulinaristien arvostama ravintola. 
Se sijaitsee Tallinnan maantien ääressä 
Ainažissa, jossa ilma tuoksuu männyil-
le ja merelle. Ravintolan miellyttävässä 
miljöössä voi kiirehtimättä nauttia ruu-
asta ja tuntea luonnon läheisyyttä.

“Abula“, Brenguļu pag., Beverīnas nov.  GPS 57.5485; 25.5478 
+371 29268927 brengulualus@brengulualus.lv 

brengulualus 
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Olutpanimo BRENGUĻU ALUS

Jo vuodesta 1969 tekee Freivaldsien 
perhe Abula-joen rannalla entisessä 
vesivoimalan tiloissa olutta. Kunnoste-
tussa olutpuutarhassa voi nauttia luon-
nollisesti avokäymisellä valmistettua 
Brenguļin vaaleaa ja tummaa olutta. 
Oluen oheen tarjotaan myös pikkuan-
noksia.

Vidzemes šosejas 115 km, Launkalnes pag., Smiltenes nov. GPS 57.3375; 25.8303  
+371 26188872 janisk@hotmail.lv  latviesuvirtuve 
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Kahvila ja leipämuseo  
KUKABURRA

Latvialaisesti sisustettu kahvila tarjoaa 
kotona työskentelevien ja maanvilje-
lijöiden tuotteita. Leipämuseossa voi 
tutustua leivän paistamisen prosessiin. 
Maalaistuotteiden kauppa.

Ruiskukkaleipä, omenajuusto, kä-
pyhillo, angervosiirappi.

Valmieras iela 21a, Cēsis  GPS 57.3190; 25.2862 
+371 28309298 info@janoga.com 

JanogaCesis
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Ravintola JĀŅOGA

Ravintola ja herkkupuoti ovat Cēsisessä, 
Valmieran suunnasta tullessa. Nykyai-
kainen miljöö, mukava atmosfääri ja 
maistuvat ruoat paikallisten viljelijöiden 
tuotteista. Menu sisältää runsaasti, ei 
vain ainoastaan liha- ja kalaruokia, vaan 
myös laajan valikoiman kasvisruokia.

 “Krūmiņi“, Liepas pag., Priekuļu nov.  GPS 57.3636; 25.3991 
+371 26887921 maizesmaja@gmail.com 

Maizesmaja
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Talo MAIZES MĀJA

Maizes māja Cēsisen lähellä mahdol-
listaa saada riemua, voimaa ja elä-
mäntaitoa. Tarjotaan piirakkajuhlia ja 
leivän tekemisen tapahtumia, leipurin, 
herkkujen tekijän ja kokin ammattiin tu-
tustumista, elämäntaitoa ja seikkailuja 
luonnossa, periteisiä ja kansankalente-
rin juhlapäivien juhlimisia sekä vanhas-
sa aitassa juhlimisen mahdollisuutta.

Leivän tekemisen rituaalit ja piirak-
kajuhlat.

“Pīlādži“, Siguldas pag., Siguldas nov.  GPS 57.1326; 24.8529 
+371 26320208 info@piladzi.lv, www.zilver.lv  

Zilver.lv
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Vinoteekki ZILVER

Perhefarmi Siguldassa, jossa kasvate-
taan hedelmäpuiden taimia ja hedel-
miä sekä valmistetaan erilaisia hedel-
mäjuomia. Maistamiseksi tarjotaan 
kukka-, marja- ja hedelmäviinejä, alko-
holitonta rabarberijuomaa, brandyä 
pullossa kasvaneen omenan kanssa ja 
historiallista Allažiķimelis-likööriä.

Pihla talu, Kõpu küla, Hiiumaa  GPS 58.9071; 22.2121 
+372 56657699 pihlaturism@gmail.com, www.pihlatalu.ee 

Pihla Talu
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PIHLA Lomatalo

Perhetyritys, jossa kasvatetaan raaka-
aineita mahdollisimman paljon itse, 
ruuaksi käytetään itse pyydettyä kalaa 
ja riistaa. Luonnonkaunis perheiden 
lomapaikka.

Hiidenmaalaiset ruuat, hillot.

Jõe, Pihtla küla, Saaremaa  GPS 58.3037; 22.6907 
+372 5204943 andrus.viil@pihtlapruulikoda.ee 

www.pihtlapruulikoda.ee  pihtla
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PIHTLA Olutkeittiö

Maistamishuoneessa tarjotaan Pihtlan 
olutkeittiön parhaita makuja, perin-
teistä Saarenmaan kotiolutta kuivatun 
kalan, Saare-juuston, Fresco-jäätelön, 
omenalimonadin ja muiden saaren-
maalaisten tuotteiden kanssa.

Käsityöolut.

Sanga-Tõnise talu, Soomra küla, Pärnu linn, Pärnumaa  GPS 58.3760; 24.1493 
+372 55958038 veronika@venetalu.ee, www.venetalu.ee 

venetalu
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Vene (Venäläinen) Talo

Talon emäntä valmistaa omien isovan-
hempiensa reseptien mukaan todella 
maistuvia venäläisen kansallisen keitti-
ön ruokia. Vieraille tutustetaan tapoja 
ja tarjotaan runsasta maistelumahdol-
lisuutta. Lisäksi teesalonki, venäläisten 
ruokien työtuvat. 

Venäläiset ruuat, voikukkasiirappi.

Ieriķi, Drabešu pag., Amatas nov.  GPS 57.2089; 25.1701 
+371 64170089 cecilutaka@gmail.com 

www.ierikudzirnavas.lv, www.cecilutaka.lv
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Krouvi PIE DZIRNAKMEŅA

Krouvi ja konditoria sijaitsevat Vidzi-
men maantien ääressä Ieriķis Cecīļin ja 
Ieriķin luonnonpolkujen vieressä. Turis-
tineuvonta on myös samassa. Tarjotaan 
perinteisiä ja oman reseptin mukaan 
tehtyjä ruokia.

Allaži, Allažu pag., Siguldas nov.  GPS 57.0870; 24.8323 
+371 29208640 viesu.nams.maurini@inbox.lv, www.maurini.viss.lv 

mauriniviesunams
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Vierastalo MAURINI

Vierastalo sijaitsee Siguldasta noin 6 km 
etäisyydellä. Maurini on rakennettu niin, 
että jokaisesta ikkunasta on mahdolli-
suus nähdä muutama pihalla kasvavista 
ikivanhoista tammista. 
Tarjotaan latvialaisia kotoisia ruokia, 
jotka on valmistettu paikallisista raaka-
aineista.

80 eri lajia hilloja.

Lepaniidi talu, Ristivälja küla, Käina, Hiiumaa  GPS 58.8478; 22.7652 
+372 56633294 kairevannas@hot.ee 

Lepaniidi
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LEPANIIDI Luomutalo

Lepaniidin maalaispuoti on vain 15 mi-
nuutin automatkan päässä Kärdlasta. 
Talossa kasvatetaan vuohia ja lampaita 
sekä erilaisia vihanneksia.

Vuohenmaitotuotteet, lampaanli-
hatuotteet ja nahkatuotteet.

Kaali, Saaremaa  GPS 58.3712; 22.6714 
+372 53731818 info@kaalitrahter.ee, www.kaalitrahter.ee 
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KAALIN Trahteri

Trahterin keittiö on useita vuosia tarjon-
nut omille vierailleen parhaita virolaisia 
ja saarenmaalaisia ruokia ja juomia pai-
kallisista raaka-aineista yhdessä saaren-
maisen kulttuurin ja historian kanssa. 
Trahteri on Kaalin meteoriittikraaterin ja 
museon vieraidelle maistuvien ruokien 
nauttimisen paikka.

Uuetoa, Lindi küla, Pärnu linn, Pärnumaa  GPS 58.3278; 24.2538 
+372 58040406 info@kalastama.ee, www.kalakuningad.ee 

kalakuningad
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Kalakuninkaat

Kalakuningad tarjoavat savustettua ka-
laa suoraan uunista, sesongin tuoretta 
kalaa ja kaloja niin marinoituna kuin eri-
laisissa kastikkeissa. Tuotteita saa ostaa 
Pärnun torilta Kalakuningad-kaupasta 
kuin myös suoraan tehtaalta Pärnu-
maan Lindin kylästä.

Tuore kala, savustettu kala, marinoi-
tu ahven.

Kārļi, Drabešu pag., Amatas nov.  GPS 57.2406; 25.2121 
+371 26165298 info@karlamuiza.lv, www.karlamuiza.lv 

Karlamuiza
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Hotelli KĀRĻAMUIŽA

Karlamuiza Country Hotel on Gauja 
kansanpuistossa Amata-joen laaksossa 
vanhassa kartanon päärakennuksessa.  
Se on tehty mukavaan ja rauhalliseen 
lomailuun. Talon ensimmäisellä ker-
roksella voi nauttia ravintolatasoisesti 
valmistettuja ja tarjoiltuja ruokia, joista 
ei katoa kotoinen maku eikä atmosfää-
ri. Ruokien valmistamisessa käytetään 
pääasiassa paikallisia raaka-aineita, 
joista osa on kasvatettu hotellin puu-
tarhassa.

Ceļmalas, Siguldas pag.  GPS 57.1535; 24.8991 
+371 29747000 info@bucefals.lv 

krogsbucefals 
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Krouvi BUCEFĀLS

Siguldan naapurissa sijaitsevassa hir-
sistä rakennetussa krouvissa on lat-
vialainen sisustus ja siellä voi nauttia 
latvialaisia ruokia. Krouvissa on säilynyt 
latvialaisten ruokien valmistamisen pe-
rinteet ja laatu.

Ruuat ovat itsekasvatettujen lam-
paiden lihasta.

Esiküla, Kassari, Hiiumaa  GPS 58.8670; 22.8453 
+372 5189693 triinusc@gmail.com 

https://triinuounamahl.weebly.com
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TRIINU Omenamehu

Todella hyvä luomuomenamehu. Ome-
noita ja tyrniä kasvattava luomutalo. 
Vieraille tarjotaan kiertokäyntiä talossa 
näyttäen puutarhoja, tuotantotiloja ja 
koneita, lisäksi saa maistaa erilaisia me-
huja ja ostaa niitä mukaan.

Omenamehu, tyrnimarjamehu.

Lao, Karja küla Saaremaa  GPS 58.5127; 22.6996 
+372 53415691 tellimused@oun.ee, www.oun.ee 

OunDrinks
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ÖUN DRINKS

Öun Drinks valmistaa virolaisesta ome-
namehusta käsityölimonadeja ja siide-
riä. Talossa saa nähdä, miten käsityöli-
monadia valmistetaan. Saa maistaa ja 
ostaa mukaan.

Käsityölimonadi ja -siideri.

Tiido-Tiiu talu, Lindi küla, Pärnu linn, Pärnumaa  GPS 58.3273; 24.2718 
+372 5089266 maitsetekoda@gmail.com 

maitsetekoda
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Maitsete Koda - Makujen talo

Perinteisessä kalastajakylässä oleva talo 
jalostaa paikallista kalaa ja valmistaa 
käsitöitä. Vieraille tarjotaan itsetehtyjen 
ruokien maistelua ja järjestetään erilai-
sia ruoan ja käsitöiden työtupia, kerro-
taan elämästä maalla.

Kalatuotteet, marinoidut silakkarul-
lat, hillot.

“Vējdzirnavas”, Drabešu pag., Amatas nov.  GPS 57.2481; 25.2708 
+371 29238208 vineta.cipe@inbox.lv 

AraisuVejdzirnavas
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ĀRAIŠIN TUULIMYLLY

10 km etäisyydellä Cēsisestä ja kilomet-
rin etäisyydellä Āraišin järvilinnoituk-
sesta on mylly, jossa on mahdollisuus 
seurata, miten jyvistä saadaan jauho, 
voi itse jauhaa viljaa, käydä katsomassa 
kaikki neljä kerrosta ja tutustua oppaan 
johdolla myllyn mekanismiin.

Perheenemäntä Vineta Cipe tarjoaa 
mahdollisuutta nauttia myllyssä ”Myllä-
rin lounasta” Āraišin myllyssä tehdyistä 
tuotteista.

Pils iela 6, Mālpils, Mālpils nov.  GPS 57.0064; 24.9494  +371 26 666 600 
info@malpilsmuiza.lv, www.malpilsmuiza.lv  MalpilsMuiza 
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Hotelli ja ravintola  
MĀLPILS MUIŽA 

Ravintola sijaitsee vuonna 2008 kun-
nostetun Mālpilsin kartanon rakennuk-
sessa, joka on 1800-luvun klassisen ark-
kitehtuurin muistomerkki. Ravintolan 
ruokalista muuttuu ja sitä täydennetään 
vuodenaikojen mukaan. Ylellisten ma-
kujen kokonaisuus elegantissa kartano-
interiöörissä.

Põhja-Tooma, Sääre küla, Hiiumaa  GPS 58.9698; 22.9126 
+372 5078477 pohjatooma@gmail.com 

http://pohjatooma.wixsite.com/hiium  pohjatooma
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PÕHJA TOOMA Majoitus

HIeno loma rauhallisessa luonnonlähei-
sessä ympäristössä. Ruuaksi tarjotaan 
Hiidenmaan parhaista raaka-aineista 
ja vieraan toiveiden mukaisesti tehtyä. 
Lisäksi saa nauttia aidosta puulämmit-
teisestä saunasta ja kylpytynnyristä. 
Lapsille leikkipaikka.

Tihuse, Hellamaa küla, Muhu vald, Saare maakond  GPS 58.6111; 23.3117 
+372 53914779 tihusetalu@gmail.com, www.tihuse.ee 
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TIHUSE Hevosmatkailutalo

Tihusen talo Muhussa on hevoskasva-
tustila, jossa tarjotaan aitoa saarelaisten 
ruokaa, erittäin hyvin osaavat perheen-
jäsenet tehdä ruokaa erityisruokava-
lioita noudattaville. Suosittuja ovat 
hevosmatkat haltijamaalle yhdessä 
ruokavaliot huomioidun piknikruuan 
kanssa, jälkiruuaksi tarjoamme linssi-
muffineja.

Erikoisruokavaliot.

Kapteni talu, Lindi küla, Pärnu linn, Pärnumaa  GPS 58.3176; 24.2829 
+372 5134683 kapteni.talu@gmail.com 

Kaptenitalu
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Kapteenin talo

Aivan meren ääressä, Pärnusta vain 20 
minuutin ajomatkan etäisyydellä oleva 
Kapteni talu, jossa perheen isännän 
juuri pyydetty kala tehdään mielen-
kiintoisiksi kalatuotteiksi, joita saa ostaa 
paikan päältä tai maistella Kapteenin 
kesäkahvilassa.

Ahvensnäkit.

Kalna iela 5, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov.  GPS 57.2837; 25.2516 
+371 26 300 072 info@veselibaslaboratorija.lv 

www.veselibaslaboratorija.lv Veselibaslaboratorija 
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Vahvojen juomien tehdas 
VESELĪBAS LABORATORIJA

Cēsisen lähellä, Līvin kylässä valmistavat 
osaavat mestarit vahvoja alkoholijuo-
mia: erinomaisen makuisia ja kauniisti 
muotoiltuja viinoja, uutteita ja brandyja. 
Uutteiden valmistamisessa käytetään 
ainoastaan Latviasta saatavia kasveja 
ja hedelmiä Tarjotaan kiertokäyntejä 
tehtaalle, kerrotaan terveyslaboratorion 
idean syntymisestä ja historiasta sekä 
tarjotaan maistettavaksi erilaisia juomia.

Annas, Zaubes pag., Amatas nov.  GPS 57.0377; 25.3671 
+371 64 180 700 anna@annashotel.com, www.annashotel.com 

Annas-Design-Hotel-Spa 
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Ravintola KANNAS

Riiasta noin tunnin matkan etäisyydellä 
sijaitsee Annan kartanon alueella kan-
sainvälisesti arvostettu designhotelli 
Annas Hotel.
Vanhoista latvialaisen keittiön perin-
teistä inspiraatiota ammentaen kokoaa 
keittiömestari joka päivä uuden menun, 
joka mahdollistaa nauttia ainutlaatuista 
ja epätavallista ruokaa.

Heltermaa sadam, Hiiumaa  GPS 58.8669; 23.0408 
+372 5150319 kasitoomaja@gmail.com 

http://heltermaakasioomaja.voog.com
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HELTERMAA Käsityötalo

Heltermaa Käsitöömaja (Heltermaan 
Käsityötalo) on Hiidenmaan paikallisia 
elintarvikkeita ja käsitöitä myyvä kaup-
pa, avoinna kesäisin. Valikoima on hyvin 
runsas, alkaen keraamisista astioista ja 
lopettaen Hiidenmaan limonadeihin.

Seljalimonadit.

Nina talu, Puise küla, Haapsalu, Läänemaa  GPS 58.7655; 23.4522 
+372 5117246 eidrek@gmail.com, www.puisenina.ee Puise Nina Gästehaus
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PUISE NINA vierastalon 
KOGRE Krouvi

Majoituspalvelut yhdistettynä luon-
to- ja ruokaelämyksiin. Kogre Kõrts 
(Ruutanan krouvi) on saanut nimensä 
seitsemän kalan keiton mukaan, ruu-
tana on seitsemäs kala keitossa. Isäntä 
on rantakalastaja ja yhdessä emännän 
kanssa valmistetaan pyydetyistä kalois-
ta erilaisia kalaruokia.

Seitsemän kalan keitto lämpimän 
rieskan ja mehevän voin kera, kalastajan 
lounas, kalamiehen juhlaruokailu.

Pootsi jahimaja, Pootsi küla, Pärnu linn, Pärnumaa  GPS 58.2761; 24.1263 
+372 53546644 pootsi.jahimaja@gmail.com 

Pootsi jahimaja suvekohvik Amps & Lonks

159

D5  
V-IX

AMPS & LONKS kahvila

Pärnusta vain 20 minuutin ajomatkan 
etäisyydellä, vanhassa Tõstamaan met-
sänhoitoyhdistyksen talossa, tarjoaa 
kahvila Amps & Lonks kulkijoille mah-
dollisuutta pieneksi tauoksi ja syödä 
paikanpäällä valmistettua pizzaa, joka 
valmistetaan tuoreista ja paikallisista 
raaka-aineista. Suosikki on itsekasva-
tetusta naudanlihasta tehty pizza ja 
tuoresalaatti. Usein tilaukset tehdään 
etukäteen. 

“Ezerputni“, Amatciems, Drabešu pag., Amatas nov.  GPS 57.2252; 25.3031 
+371 25606066 info@jonathanspahotel.com 

Jonathanspahotel.com  JonathanSPA 
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Ravintola JONATHAN

Ravintola Latvian ensimmäisessä kau-
pungin ulkopuolella sijaitsevassa viiden 
tähden hotellissa. Kaunis sijainti, jolla 
on oma tarina ja tulevaisuus – Amat-
ciemsis.
Kokit käyttävät ruokien valmistamiseen 
paikallisia, luonnollisesti kasvatettuja 
raaka-aineita sekä tarjoavat niitä nyky-
aikaisesti, asettaen painopisteen maulle 
ja laadulle.

Skujenes pag., Amatas nov.  GPS 57.0912; 25.4960  +371 29 455 715 
zsindrani@inbox.lv, www.zsindrani.lv

ZsIndrani 
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Loma- ja luomutalo INDRĀNI

Perhe kasvattaa ja jalostaa talossa luo-
mutuotteita: hedelmät ja vihannekset, 
hillot, siirapit, sukaatit, kuivatut maus-
teet, teet.

Luomusertifioidut hyytelökonveh-
tit.

Popi talu, Iide küla, Saaremaa  GPS 57.9786; 22.1037 
+372 5251896 popi.yrdiaed@gmail.com 

Popi rohetalu
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POPI Luomutalo

Saarenmaan pieni elämäntyylitalo, jos-
sa kasvatetaan lääke- ja maustekasveja, 
kerätään, käsitellään ja markkinoidaan 
niitä. Talossa vierailla on mahdollisuus 
kävellä puutarhassa, kerätä kasveja ja 
osallistua työtupiin.

Tee- ja maustesekoitukset.

Rannaküla, Lääneranna vald, Pärnumaa  GPS 58.4344; 23.6819 
+372 5061879 varblapu@gmail.com, www.varblapuhkekyla.ee
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RANNAN Motelli /  
VARBLAN Lomakylä

Paikan tavaramerkiksi ovat rantakansan 
ruuat, paikallinen kala ja luomunau-
danlihatuotteet. Sopii erinomaisesti 
lapsiperheille, luonnonystäville sekä 
romantiikan ja yksityisyyden etsijöille.

Luomunaudanlihavalmisteet.

Urga, Linaküla, Kihnu vald Pärnumaa  GPS 58.1345; 23.9693 
+372 53408625 ellykarjam@gmail.com 

Elly Kodumajutus Kihnus 
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ELLY Kotimajoitus Kihnussa

Elly valmistaa Kihnun saarella kotonaan 
käsityöjäätelöä ja tarjoaa kotimajoitusta 
kotoisen aamiaisen kera.

Käsityöjäätelö.

Brīvības iela 22, Gulbene  GPS 57.1634; 26.7593 
+371 28325269 talavassidrs@gmail.com, www.talava.lv 

talavassidrs
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Siideritehdas TĀLAVAS SIDRS

Tālavan siideritehdas sijaitsee Gulbe-
nessa, paikassa, joka kuului vuoteen 
1224 saakka vanhojen latgallien mui-
naiseen maakuntaan. Siiderit val-
mistamme ainoastaan paikallisesta 
raaka-aineesta, huolellisesti korjatuista 
Vidzemes kasvaneista omenoista. Kier-
tokäynti tehtaassa ja maistelu.

Syksyinen, kesäinen ja humalasii-
deri. 

Māles-3, Māļi, Skujenes pag., Amatas nov.  GPS 57.0833; 25.5899 
+371 29475811 elkaskalns@gmail.com, www.elkaskalns.lv 

elkaskalnasaimnieciba 
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Talo ELKAS KALNA SAIMNIECĪBA

Talo sijaitsee maalauksellisen Elkan mä-
en huipulla, paikassa, josta saa alkunsa 
Gaujan joki. Kasvisteet, koivunmahla, 
hillot ja muut terveelliset herkut paikal-
lisilta niityiltä kerätyistä ja puutarhassa 
kasvatetuista kasveista. Tarjotaan myös 
luonto-työtupia ja piknikkejä luonnossa.

Nuotiolla keitetty keitto, juuri korja-
tut salaatinlehdet, lammesta pyydetyn 
kalan grillaaminen, juuri paistettu leipä.

Kipi-Koovi Matkakeskus, Kipi küla, Saaremaa  GPS 58.2455; 22.0314 
+372 5130517 info@kipikoovi.ee, www.kipikoovi.ee
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KAPA KANTRI Kahvila

Perinteinen virolainen ruoka, jonka 
raaka-aineet tulevat yhteistyökumppa-
neilta ”Saare Ubin” luomutuotannosta ja 
Vatslikun luomutalosta. 

Saarenmaalainen pannuleipä, ha-
patettu leipä, paistettu kampela, jälki-
ruoka ”hapan rokka”.

Hundi, Rannaküla, Lääneranna vald, Pärnumaa  GPS 58.4192; 23.6982 
+372 5655606 epp@surfhunt.ee, http://surfhunt.ee/
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SURFHUNT & HUNDIMAJA 
Lomatalo

Surfhuntin talo on hiekkarannalla, 
Liivinlahdesta vain 100 metrin etäisyy-
dellä, Pärnusta 70 km päässä. Lomatalo 
sopii perheelle tai porukalle, luonto-
matkailijoille tai aktiiviseksi lomaksi, erit-
täin hyvin surfaamiseksi. Surfihunt on 
erikoistunut siihen, että vieraat voivat 
mennä korin kanssa pellolle ja korjata 
itselleen sopivat raaka-aineet sekä itse 
valmistaa niistä haluamaansa ruokaa.

Pärnamäe talu, Linaküla, Kihnu vald Pärnumaa  GPS 58.1445; 23.9721 
+372 53408219 heli.nazarov@gmail.com 

Pärnamäe talu 
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PÄRNAMÄE Talo

Pärnamäe talu Kihnun saarelta on pal-
kittu neljä kertaa kauniimpana kotina. 
Emäntä valmistaa kotoisia ruokia, pe-
rinteistä Kihnun leipää, vaaleaa leipää ja 
savustettua kalaa, joita saa ostaa Kihnun 
sataman torilta. Kotimajoitus kolmessa 
viihtyisässä kesämajassa. Talvella teh-
dään kangaspuilla ainutlaatuisia Kihnun 
tapaan kuvioituja mattoja.

Kihnun tumma ja vaalea leipä, si-
lakkarullat.

Rīgas iela 71a, Gulbene  GPS 57.1781; 26.7560 
+371 26329841 gardumsiv@gmail.com 

gardumskafejnica
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Kakkukauppa GARDUMS

Gulbenen juna-aseman lähellä ole-
va kakkukauppa-kahvila, joka toimii 
periaatteella: ”Niin kuin kotona tehty.” 
Herkkuja valmistetaan paikallisten ka-
nojen munista, itsetehdystä hillosta ja 
luonnollisista raaka-aineista.

Gulbenen alueen herkut: herkkuva-
likoima Spārītesnašķi, kakut Baltās-
pilssapnis ja Pilskalns.

“Rogas“, Lubeja, Liezēres pag. ,Madonas nov.  GPS 56.9406; 25.9614 
+371 29174560  kalnumedus 
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Hunajatalo KALNU MEDUS

Voi olla kyse Baltian korkeammalla 
kohdalla olevasta mehiläistarhasta, jo-
ka on merenpinnasta noin 300 metrin 
korkeudessa. Luomuhunajatuotteet on 
kerätty Gaiziņkalnsista ja sen ympäris-
töstä. Tarjotaan kiertokäyntiä talossa, 
mehiläishoitoteemoja käsitteleviä työ-
tupia sekä hunajatuotteiden nauttimi-
sen mahdollisuutta.

Laaja valikoima tuoretta siitepölyä, 
joka sulaa suussa.

Pilguse mõis, Jõgela küla, Saaremaa  GPS 58.2605; 21.9837 
+372 5240033 info@pilguse.ee, www.pilguse.ee 
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PILGUSEN Kartano

Pilguse Mõis (Pilgusen kartano) tarjo-
aa kartanonrouvan reseptien mukaan 
valmistettuja ihmeellisesti maistuvia 
ruokaelämyksiä yhdistäen paikallisia 
ruokaperinteitä nykyaikaiseen tyyliin. 
Viihtyisät huoneet antavat virkistävän 
unen, huolellisesti tehty menu tarjoaa 
makuelämyksiä sekä seikkailuja ja sau-
nat virkistävät mieltä.

Lampaanliha.

Mätiku talu, Oidrema küla, Lääneranna vald, Pärnumaa  GPS 58.6029; 23.9248 
+372 56569491 mirjam.pikkmets@gmail.com 
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MÄTIKUN Talomeijeri

Mätikun talo ja talomeijeri tuottaa mai-
toa ja jalostaa sitä. Lisäksi kasvatetaan 
munivia kanoja ja lampaita. Omien 
lehmien maidosta valmistetaan laaja 
valikoima maitotuotteita pienessä ta-
lomeijerissä. Etukäteen varaamalla on 
mahdollisuus vierailla talossa, nähdä 
tuottamista ja maistella tuotteita.

Maito, salaattijuusto.

Männi, Linaküla, Kihnu vald Pärnumaa  GPS 58.1406; 23.9800 
+372 53412358 info@kihnukyek.ee, www.kihnukyek.ee
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KIHNU KÜEK Kotiravintola

Kotiravintola Kihnun saarella, jossa 
perhe tarjoaa omassa kodissaan vie-
raille ruokaa käyttäen mahdollisimman 
oman paljon saaren raaka-aineita, eten-
kin kalaa.

Kalaruuat, paistettu ahven.

Miera iela 5, Gulbene  GPS 57.1811; 26.7525 
+371 29441353 kanteskrogs@inbox.lv, www.kanteskrogs.lv
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Krouvi KANTES KROGS

Sijaitsee Gulbenen sisääntulotiellä 
kauniissa puutalossa, jossa on luotu 
atmosfääri vapaa-aikaan ja siihen, että 
voi tuntea olonsa mukavaksi ja jossa 
osaavat kokit tarjoavat kotoisia ruokia 
sekä mahdollisuutta nauttia ruokaisia ja 
maistuvia latvialaisia ruokia.

Ozolkrogs, Bērzaunes pag., Madonas nov.  GPS 56.8239; 25.9974 
+371 29180251 dace.meldere@inbox.lv 

zslivi
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Vuohenjuustotalo LĪVI

Vidzemen ylängöllä Madonan ja Ērgļin 
välillä on yksi Latvian suurimmista 
vuohitiloista, noin 300 vuohta. Isännän 
mukaansatempaava kerronta vuohista 
ja talossa tapahtuneesta. Talossa valmis-
tetaan kuutta eri lajia pehmeää juustoa. 
Niitä tarjotaan maistamiseksi.

Vuohenjuustopallojen kera to-
maattikeitto, vuohenmaitojäätelö.

Orbu talu, Leedriküla, Saaremaa  GPS 58.2773; 22.0169 
+372 58228772 a.orbu.oy@gmail.com 

www.saaremaakadakasiirup.ee 
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A-ORBU

Kataja, joka on samalla Saarenmaan 
symboli, on arvokas siirapin raaka-aine. 
Vieraille kerrotaan tarina katajasta. Ke-
västä syksyyn voi nauttia talon puutar-
hasta ja kurkistaa vanhojen rakennus-
ten sisään.

Katajasiirappi.

Uie-Matu, Rootsiküla, Kihnu vald Pärnumaa  GPS 58.1311; 24.0070 
+372 5071453 mare.matas@gmail.com, www.kihnumare.ee
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KIHNU MARE Talo

Kihnulaisessa kodissa tarjotaan perin-
teistä Kihnun ruokaa itse kasvatetuista 
vihanneksista ja pyydetyistä kaloista.

Kihnulainen ruoka.

Brīvības iela 18, Gulbene  GPS 57.1622; 26.7600 +371 25546622 
info@vecgulbenesmuiza.lv, www.vecgulbenesmuiza.lv  gulbenes.muiza
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Hotelli ja ravintola  
VECGULBENES MUIŽA

Gulbenen historiallisessa keskustassa, 
Vecgulbenen kartanon kunnostetussa 
maneesirakennuksessa, jossa muinoin 
oli Baltian suurin sisämaneesi, ovat nel-
jän tähden hotelli ja ravintola. Tarjotaan 
runsasta vuodenaikojen mukaan vaih-
tuvaa menua ja liikelounaita.

Rūpnīcas iela 1, Cesvaine, Cesvaines nov.  GPS 56.9668; 26.3095 
+371 28352847 www.cesvaine.lv 

CesvainesAlus 
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Olutpanimo CESVAINES ALUS

Cesvainen linnan lähellä sijaisevassa 
kartanon rakennuksessa pannaan luon-
nollista elävää olutta esi-isien tapojen 
mukaan. Täällä on herätetty eloon 150 
vuotta vanhat oluen tekemisen perin-
teet, joille pani alkunsa vuonna 1865 
kaupungin ensimmäinen panimo. 
Tarjotaan kiertokäyntiä panimoon ja 
maistelua.

Tõnu-Laasi Talu 1, Pahapilli küla, Saaremaa  GPS 58.5677; 22.4012 
+372 53981133 info@mustjala-mustard.com,  

www.mustjala-mustard.com  MustjalaMustard
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MUSTJALA MUSTARD

Mustjala Mustard Saarenmaalla tarjo-
aa käsintehtyjä sinappia ja tsatsikeja. 
maistamalla saa jokainen valita itselleen 
miellyttävimmät maut kotiin mukaan 
ostettavaksi. Talossa voi oppia sinapin 
valmistamista niin, että jokainen tekee 
oman lemmikkinsä itse.

Sinappi, tsatsikit, grillikastikkeet, 
työtuvat.

Õuna, Kaelas küla, Põhja-Pärnumaa vald  GPS 58.6954; 24.5213 
+372 5120874 cider@jaanihanso.ee, www.jaanihanso.ee
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JAANIHANSO Siideritehdas

Jaanihanso on Roosimaan suvun histo-
riallisen asuinpaikan uudelleen kunnos-
tamisen yhteydessä luotu siideritalo, 
jossa valmistetaan Viron omenista siide-
riä ja jääsiideriä.

Perinteisellä champagne-menetel-
mällä pullossa käytetyt siiderit.

Suitsutsehhi, Lemsi küla, Kihnu vald, Pärnumaa  GPS 58.1415; 24.0112 
+372 5137099 info@puhkakihnus.ee, www.puhkakihnus.ee 

Kihnu Sadama Öömaja
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KIHNUN Sataman Yömaja

Kihnu Sadama Öömajan ruokapöytään 
pääsevät varsinkin paikalliset elintar-
vikkeet ja jos jotain ei ole saatavilla, 
valitaan aina virolaisia tuotteita. Kotoi-
set ruuat valmistetaan enemmän tai 
vähemmän kaloista ja kotipuutarhan 
antimista.

Savustettu liha ja kala, tuore kala.

Vecstāmeriena, Stāmerienas pag., Gulbenes nov.  GPS 57.2148; 26.8985 
+371 29 460 601 arita.sonate@inbox.lv 
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Kahvila SONĀTE

Maalauksellisessa paikassa, kahden jär-
ven välissä Stāmerienan kartanon vie-
ressä vanhassa kivirakennuksessa oleva 
tilava ja viihtyisä kahvila.

Lejas Ķunci, Ļaudonas pag., Madonas nov.  GPS 56.6463; 26.2408 
+371 22188433 burkanciems.laudona@inbox.lv, www.burkanciems.lv
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Vuohenjuustotalo 
BURKĀNCIEMS

Vuohitalo ja juustola ovat sivilisaatiosta 
puuttumattomassa paikassa Krustkal-
nin ja Teičin luonnonssuojelualueiden 
välillä. Valmistetaan vuohen- ja lehmän-
maidosta juustoja. Tarjotaan kiertokäyn-
tiä talossa ja juustolassa sekä maistelua.

Puolikovat juustot, joita on kypsy-
tetty vähintään 2 kuukautta. Camen-
bert.

Tolli 25a, Kuressaare, Saaremaa  GPS 58.2540; 22.4804 
+372 5253023 kristel@poidebeer.com, www.poidebeer.com 
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PÖIDEN Panimo

Saarenmaa on ollut kautta aikojen 
merkittävä oluenpanemisen alue. Ku-
ressaaressa – Art Deco -tyylisessä teol-
lisuusrakennuksessa Tolli-kadulla , jossa 
aikaisemmin tuotettiin sähköä, voi tä-
nään jakaa vieraille Põiden oluenpanon 
taidetta. Tilaa on tuotantosalaisuuksien 
näyttämiseksi ja kamarissa voi maistella 
valmistuotantoa.

Käsityöolut.

Loomse küla, Põhja-Pärumaa vald, Pärnumaa  GPS 58.5953; 24.5101 
+372 56266166 halinga.restoran@mail.ee, www.halingarestoran.ee
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HALINGA Ravintola

Ravintola sijaitsee Via Baltican ääressä 
puolen tunnin automatkan päässä 
Pärnusta Tallinnan suuntaan. Ravintola 
tarjoaa mahdollisuutta syödä nopeasti 
ohikulkijoille kuin myös tiloja tapahtu-
mien järjestämiseksi. Sopii myös suurille 
ryhmille. Käytetään mahdollisimman 
paljon paikallisia raaka-aineita ja ruuat 
ovat kotiruokia.

Aida 7, Pärnu  GPS 58.3869; 24.5011 
+372 5130253 lagle@taluturg.ee, www.taluturg.ee 

Pärnu Keskuse Taluturg
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PÄRNUN KESKUSTAN Maalaistori

Pärnun Taluturulta voi ostaa Pärnumaan 
ja muiden alueiden pientuottajien tuot-
teita kaikista tuoteryhmistä. Samoin 
siellä saa syödä maistuvia ruokia ja 
paikan päällä valmistettua tummaa ja 
vaaleaa leipää sekä konditoriatuotteita. 

Zvejnieku iela 22, Carnikava, Carnikavas nov.  GPS 57.1320; 24.2710 
+371 26378048, 26423383 info.krupis@inbox.lv, www.carnikava.lv 

siakrupis 
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Nahkiaisia jalostava yritys 
KRUPIS

Carnikavassa, Gauja-joen suussa on jo 
pitkät nahkiaisten pyynnin ja jalostami-
sen perinteet. Kiertokäynnin aikana on 
mahdollisuus saada tietoa nahkiaisista 
ja niiden jalostamisesta, nauttia niitä 
hiillostettuina ja hyytelöitynä sekä ko-
keilla myös nahkiais-sushia.

Vīndaru iela 12, Ikšķile, Ikšķiles nov.  GPS 56.8204; 24.5176 
+371 29297469 info@sula.lv, www.sula.lv 
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LIBERTSITE, koivunmahlatehdas

Viinikellari Ikšķiles. Tarjotaan mukaansa-
tempaavaa tarinointia koivunmahlasta 
ja tuotannon maistelua.

Vieraille tarjotaan maistamiseksi 
kaikkea, mitä voi tehdä koivunmahlas-
ta  – siirappia, limonadia, viiniä.

Pärna tn. 19, Kuressaare, Saaremaa  GPS 58.2522; 22.4895 
+372 5060481 veski@saaremaaveski.ee, www.saaremaaveski.ee 
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SAAREMAA VESKI Ravintola

Saaremaa Veski (mylly) on saarenmaa-
laisten makujen ravintola, joka tarjoaa 
tuoretta, yksinkertaista ja nautittavaa 
ruokaa. Menussa on Saarenmaan met-
sien riistan lihaa, kesäisin savukalaa, 
paikallisista marjoista talon snapsit, ko-
toisista omenoista talon viini, paras vali-
koima paikallisia saarenmaalaisia oluita.

Tamme talu, Malda küla, Pärnumaa  GPS 58.4472; 24.3160  +372 56253075
tamme.aiandustalu@gmail.com, www.tammetalu.eu

TammeTaluUrdiaed
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TAMME talon yrttipuutarha

Talossa kasvatetaan yrttejä, marjoja, 
chilipippuria ja vihanneksia, jotka jalos-
tetaan erilaisiksi tuotteiksi paikan päällä. 
Toukokuusta lokakuuhun on vieraili-
joille avattu mauste-, tuoksu- ja lääke-
kasvien näyttelyt puutarhakahvilan ja 
kasvimyymälän kanssa.

Kasvisteet, maustesekoitukset, hil-
lot.

Reiva, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa  GPS 58.2959; 24.6083 
+372 59191115 merilin.parnamaed@gmail.com 

www.liepkalni.lv/de Pärnamäed oü
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PÄRNAMÄED Leipomo

Pärnamäed-kahvila on Via Baltican ää-
ressä Pärnusta 10 km Riian suuntaan. 
Perustoimiala on säilytysaineettomien 
leipien tuottaminen, leipomotuot-
teiden valmistaminen ja lisäksi eri 
pientuottajien tuotannon myyminen. 
Kahvilan menussa on lisäksi leipomo-
tuotteille laaja valikoima keittoja, pää-
ruokia ja jälkiruokia.

“Vītiņkalni“, Inčukalna pag., Inčukalna nov.  GPS 57.1249; 24.6591 
+371 29100280 info@ramkalni.lv, www.ramkalni.lv  ramkalni 
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Ravintola, bistro ja kauppa 
RĀMKALNI

Bistro, toimintapuisto, makeiskauppa, 
konditoria ja ravintola vapaapäivän 
brunssiksi sijaitsee Gauja-joen rannalla 
A3-maantien ääressä. Kesällä siellä syntyy 
tunne, että olet lähtenyt lounastamaan 
veneeseen joelle. Ruokia valmistetaan 
parhaimmista paikallisten tuottajien 
raaka-aineista. Kaupassa on myynnissä 
paikan päällä valmistettuja makeisia.

Sukaatit, sukaatit suklaassa, pastillit, 
siirapit, jäätelö, pelmeenit, konditoria-
tuotteet, limonadi.  

Ausekļa iela 14, Lielvārde, Lielvārdes nov.  GPS 56.7179; 24.8096 
+371 29437429  kafejnicapanna 
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Kahvila PANNA

Lielvārden keskustassa, Daugavasta 
vain 5 min kävelymatkan päässä sijait-
see monipuolisen ruokavalikoiman 
pikaruokapaikka.

Roomassaare tee 12, Kuressaare, Saaremaa  GPS 58.2321; 22.5052 
+372 5537536 rainer.paenurk@gmail.com 

Roomassaare Kohvik
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ROOMASSAAREN Kahvila

Roomassaaren kahvila sijaitsee Ku-
ressaaren kyljen alla maalauksellisen 
näkymän kanssa Roomassaaren hu-
vivenesatamassa. Sesongin aikaan 
kesäkahvilana painotetaan paikallisia 
raaka-aineita tarjoten saarelaisille kuin 
matkailijoille valikoimaa yksinkertaisista, 
puhtaista ja paikallisista mauista. Ilman 
kalaa ei sitä voi tehdä mitenkään!

Saarenmaalaiset kalaruuat.

Lõosilma talu, Kadaka tee Lemmetsa küla, Pärnu linn  GPS 58.4249; 24.3616 
+372 56624122 lea@serinus.ee 

loosilmatalo
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LÕOSILMA Talo

Talo on Pärnusta vain noin 10 km etäi-
syydellä oleva tila, jossa kasvatetaan ja 
jalostetaan maataloustuotteita. Talon 
keittiössä valmistuvat luomukasvate-
tuista puutarhakasveista ja vihannek-
sista runsaat säilykkeet, joista moni on 
saanut myös kansanmaku-titteleitä. 
Talossa on aurinkoenergiaa käyttävä 
karavaanarialue.

Erimakuiset säilykkeet, hillot.

Tahku Tare külakeskus, Tahkuranna küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa  
GPS 58.2216; 24.4891  +372 5342 4309 tahkurannarahvas@gmail.com 

www.rannatee.ee/kurgifestival  kurgifestival
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TAHKURANNAN kurkkufestivaali

Tahkun rantakansan perheenemän-
nät opettavat hyvillä mielin työtuvissa 
kiinnostuneita marinoimaan kurkkuja 
ja valmistamaan hapankurkkuja. Tahku-
rannan kurkkufestivaali järjestetään joka 
vuonna 20. elokuuta. Sieltä voi ostaa 
mukaan kurkkusäilykkeitä, paikallista 
ruokaa ja käsitöitä, osallistua työtupiin 
ja tehdä itse käsitöitä.

Suolakurkku, marinoitu kurkku.

Ventas iela 1a, Sigulda  GPS 57.1415; 24.8445 
+371 67972230 aparjods@aparjods.lv, www.aparjods.lv 

aparjods
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Ravintola APARJODS

Ravintola Aparjods on yksi Latvian van-
hempia ravintoloita, joka on miellyttänyt 
vieraitaan jo yli 27 vuotta. Maalaisravin-
tolan talonpoikainen julkisivu, sisustus 
ja tunnelma on suuremmoisessa sopu-
soinnussa yksinkertaisten latvilaisten 
ruokien kanssa. Niiden luonnollisesta 
mausta nauttii jo monta kanta-asiakkai-
den polvea.

Porsaanjalka, hapankaalikeitto, pe-
runaohukaiset, nahkiaiset ja kerrokselli-
nen jälkiruoka ruisleivästä.

 “Puteņi“, Lievārdes nov.  GPS 56.7069; 24.9038 
+371 22338082 info@lienasmedus.lv, www.lienasmedus.lv 

lienasmedus
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Mehiläistalo LIENAS MEDUS

Perheyhtiö, joka huolehtii puhtaan 
ympäristön, luomutuotannon ja muo-
toilun puolesta. Tarjotaan kiertokäyntiä 
mehiläistarhaan ja taloon sekä mais-
telua.

Hunaja basilikan, inkiväärin ja kumi-
nan kanssa, kehäkukka-, kärsämö-, pi-
parminttu- ja angervohunaja, hunaja-
tee.

Epi talu, Muratsi küla, Saaremaa  GPS 58.2452; 22.5561 
+372 53481530 inge.uulits@gmail.com 

Epi talu hoidised

140
D3  

I-XII
EPIN Talo

Talossa tuotetaan hedelmä- ja marja-
ketsuppeja, erilaisia hilloja, mauste- ja 
teekasveja. Käsityönä valmistettujen 
elintarvikkeiden tekemiseen käytetään 
vain saarenmaalaisia tai muhulaisia 
raaka-aineita. Tuotteita voi ostaa suo-
raan talosta.

Säilykkeet, hillot, kasvisteet.

Kihlepa külamaja, Kihlepa küla, Pärnu linn, Pärnumaa  GPS 58.4022; 24.2385 
+372 5029793 ljudmila.ruukel@gmail.com 

FinnoUgricTastes
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Suomalais-ugrilaiset maut

Udmurtien ja toisten suomalais-ugri-
laisten kansallisruokien mestariluokkien 
järjestäminen, yhdessä kokkaaminen 
ja ruuan avulla toisten kulttuurien op-
piminen.

Udmurtilainen ruoka.

Riia 33, Võiste alevik, Pärnumaa  GPS 58.1916; 24.4887 
+372 56500581 luigepuhketalu@gmail.com 

Hoidised Riinalt
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Säilykkeet Riinalta

Käsintehtyjen kotoisten säilykkeiden 
ja elintarvikkeiden valmistaminen ja 
tarjoaminen kaikille, jotka arvostavat 
paikallista ruokaa ja käsityötä. Lomata-
lossa tarjotaan paikallista ruokaa ja vie-
raat voivat ostaa itselleen haluamiaan 
säilykkeitä.

Kurkkuhillo, käsityöketsuppi.

“Bērziņi“, Jūrkalnes pag., Ventspils nov.  GPS 56.9944; 21.3907 
+371 29471655 jurislastovskis@inbox.lv
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Maaleivän paistaminen – BĒRZIŅI

Bērziņin talossa paistetaan suvun van-
hojen reseptien mukaan vehnä- ja ruis-
leipää. Erikoisen maun ja tuoksun antaa 
leivälle yli 70 vuotta vanha uuni. Leipää 
voi tilata, samoin on mahdollista rekis-
teröityä leivän paistamisen työtupaan.

Vehnä- ja ruisleipä, leivän paistami-
sen työtupa.



Kuva: © Valdis Ošiņš, © Katrin Press, © Mariann Roos, © Lauku Ceļotājs. Etusivu:  “Hansa Gold AM” Erilaisin maustein maustetut mantelit

www.flavoursoflivonia.com
www.viahanseatica.infowww.celotajs.lv/livonia www.maaturism.ee

Vangotalu, Laiksaare küla, Saarde vald, Pärnumaa  GPS 58.1312; 24.7626 
+372 5163259 info@vango.ee, www.vango.ee 
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VANGO Imedemaa

Entisen metsänvartijan talon paikalle 
tehty Vango Imedemaa (Vangon Ih-
meidenmaa) on erikoinen kohta, jossa 
voi tavata ketun, jäniksen, ilveksen tai 
menninkäisiä. Kansa kertoo, että aallo-
tar on myös nähty. Paikallista terveellis-
tä ruokaa tarjotaan talossa lomaileville 
vieraille.

Kooli 11, Häädemeeste küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa 
GPS 58.0772; 24.4915  +372 55920838 kondiiter1@hot.ee 

Jõekalda kohvik
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JÕEKALDA Kahvila

Käsintehdyt kotoiset makeat ja suolai-
set leivonnaiset. Kesäsesonkina tarjo-
taan kahvilassa jokapäiväisesti kotoisia 
ruokia, jotka on valmistettu lähiympä-
ristössä kasvaneista vihanneksista ja 
kalastajien pyydetystä kalasta. 

Piirumi küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa  GPS 58.1852; 24.4614 
+372 58876655 pikla.linnumaja@gmail.com  

www.pikla.ee
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PIKLA Linnumaja

Pikla Linnumaja (Pikla Lintutalo) sijait-
see Luitemaan luonnonsuojelualueella, 
aivan meren rannalla paikassa, mitä 
pidetään yhdeksi parhaimmista lin-
tujen havainnointipaikaksi. Erityisesti 
lomatalo sopii ihmisille, jotka nauttivat 
luonnosta, hiljaisuudesta ja rauhasta. 
Ruuanvalmistuksessa käytetään pai-
kallisia raaka-aineita ja itsekasvatettua 
luomunaudan lihajalosteita.

Luomunaudanlihatuotteet.

Jõesuu küla, Tori vald, Pärnumaa  GPS 58.4883; 24.9102 
+372 56691744 siidritalu@gmail.com, www.siidritalu.ee 

Siidritalu
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TORIN Siideritalo

Tori Siidritalu (Torin Siideritalo) on ai-
to talo Soomaalla. Siellä kasvatetaan 
luomuomenapuita ja viiniköynnöksiä, 
tuotetaan siideriä ja viiniä. Talossa tu-
tustutetaan hyvän siiderin- ja viininval-
mistuksen salaisuuksiin, pohjoismaisen 
viinirypäleen kasvattamisen erikoisuuk-
siin, latokahvilassa järjestetään maistiai-
sia ja tarjotaan syötävää.

Käsityösiideri.

Riisa küla, Tori vald, Pärnumaa  GPS 58.4672; 24.9861 
+372 56694270, riisarantso@riisarantso.ee, www.riisarantso.ee 

Riisa Rantso
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RIISAN Rantšo

Riisan Rantšo sijaitsee Soomaan kan-
sanpuistossa, jossa on erikoisen paljon 
metsänanteja, joita käytetään myös 
ruuanvalmistuksessa. Kansanpuistossa 
matkaamisen ja saunan jälkeen tarjoaa 
perhe maistuvaa ruokaa Soomaan par-
haista raaka-aineista. 

Kooli tee 2, Allikukivi küla, Saarde vald, Pärnumaa  GPS 58.1509; 25.0211 
+372 5252800 info@allikukivi.ee, www.allikukivi.ee 

allikukiviveinimois
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ALLIKUKIVI Viinikartano

Allikukiven viinikartanon tuotanto toi-
mii historiallisessa kutomon johtajan 
talossa. Vieraita odotetaan suurelle 
kartanon parvekkeelle nauttimaan tois-
tumattomia juomia ja isäntäväki tutus-
tuttaa ystävällisesti viininvalmistukseen, 
kartanon tarinaan ja marjanviljelyyn.  
Virolaisesta raaka-aineesta hedelmä- ja 
marjaviinien tuottaminen.

Käsityöhedelmä- ja marjaviinit.

Randivälja küla, Tori vald, Pärnumaa  GPS 58.4700; 24.7894 
+372 58032913 info@klaaramanni.ee, www.klaaramanni.ee 

Klaara-Manni Puhke-ja Seminarikeksus
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KLAARA-MANNIN Loma- ja 
Seminaarikeskus

Klaara-Mannin Puhke- ja Seminarikes-
kus on viihtyisä perheyritys. Keittiössä 
perhe suosii perinteisiä raaka-aineita, 
paljon niistä kasvatetaan itse paikan 
päällä, talo on rekisteröity luomukas-
vattaja ja vieraat voivat tutustua yrtti-
puutarhaan.

Luomuvihannekset.

Rätsepa küla, Tori vald, Pärnumaa  GPS 58.4793; 24.9222 
+372 56232270 info@ponkaland.com, http://ponkaland.com

174

D5   
I-XII

PÕNKAN Lomatalo

Põnka Puhketalu (Põnkan Lomatalo) 
odottaa teitä Soomaan Kansanpuis-
toon nauttimaan luonnosta. Ruuan 
valmistamisessa kiinnitetään erikoista 
huomiota kansallisille ruoille, jotka on 
valmistettu paikallisista ja Põnkalla 
kasvaneista raaka-aineista. Teille järjes-
tetään mukava piknik kauniissa talon 
puutarhassa tai suolla.

Piesta Kuusikaru talu, Kullimaa küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa 
GPS 58.5745; 24.9985  +372 5089589 kylli@kuusikaru.eu 

www.kuusikaru.eu kuusikaru
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PIESTA KUUSIKARU Talo

Piesta Kuusikarun talo sijaitsee Vändran 
metsässä Pärnumaalla. Kylään odote-
taan kaikkia, joita kiinnostaa yhden ta-
lon tarina ja merkitys perheelle, joka on 
aloittanut tuottamista maalla, kasvattaa 
itse oman raaka-aineen ja tuottaa ih-
meellisiä omenatuotteita. Talossa saa 
maistaa tuotteita ja ostaa kotiin kaikkia 
haluamia tuotteita. Lisäksi talo on erin-
omainen kohta perhelomailuun.

Omenamehu, omenaetikka, ome-
nasiirappi.

Vainu talu, Vihi küla, Viljandimaa  GPS 58.5853; 25.3797 
+372 5185151 info@energiatalu.ee, www.energiatalu.ee 

energiatalu
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ENERGIA Talo

Luonnollisesti kasvatetut lääkekasvit, 
nuotioillat, erityisellä huolella valittujen 
reseptien mukaan valmistetut ruuat. 
Energia talussa kasvatetaan lääkekasve-
ja sekä tarjotaan tuotteita ja palveluita, 
jotka ovat sidoksissa lääkekasveihin ja 
positiivisen energiaan.

Lääkekasviteet, luomu-spa.

Mõisa allee 12, Olustvere, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa  GPS 58.5554; 25.5670 
+372 4374280 loss@olustveremois.ee, www.olustveremois.ee
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OLUSTVERE Palvelu- ja  
maatalouskoulu

Leipomo eli vilja-aitta on valmistunut 
1800-luvun loppupuolella. Rakennuk-
sessa on pysyvä näyttely, joka tutustut-
taa maanviljelyä kartanoiden aikaan lei-
vän paistamiseen saakka. Leiväntekoa 
etukäteen tilattuna. 

Käsityönä tehdyt tummat ja vaaleat 
leivät.

Vahe, Raadivere küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa  GPS 58.6787; 26.5501 
+372 5068586 olehytt@gmail.com, http://olemari.weebly.com/ 

OleMari talu
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OLEMARI Talo

Talossa kasvatetaan thüringin rotua 
olevia vuohia ja valmistetaan niiden 
maidosta erilaisia juustoja sekä herkku-
ja. Lisäksi kasvatetaan luomumauste- ja 
lääkekasveja erilaisten teesekoitusten 
sekä luonnonkosmetiikan valmistuk-
seen.

Vuohenjuustot (paistettu juusto, 
savustettu juusto), kreeminen toffee, 
mauste- ja lääkekasvit.

Pargi 4, Ülenurme, Tartumaa  GPS 58.3167; 26.7243 
+372 7383810 info@maaelumuuseumid.ee, http://epm.kovtp.ee 

Eesti Põllumajandusmuuseumi
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Viron maatalousmuseo 

Historiallisessa kartanossa sijaitseva 
museo on paras paikka tutustua Viron 
maalaiskulttuuriin, maanviljelyn ja maa-
laiselämän kehitykseen. Vieraita odotta-
vat hienojen näyttelyiden ja karjaeläinten 
lisäksi opetusohjelmat ja ruuanvalmis-
tuksen kurssit. Museon kesäpuutarhan 
ja paikallisten viljelijöiden tuotannosta 
tarjoaa museon kahvila tukevaa vatsan-
täytettä. Sieltä voi tilata maistuvia paikal-
lisia ruokia myös juhlapäivien tarpeeksi.

Käsityöleipä, rieska.

Tartu mnt 1a, Otepää, Valgamaa  GPS 58.0583; 26.4951 
+372 6001413 info@ugandikohvik.ee, www.uganndikohvik.ee 

Ugandi Kohvik
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UGANDI Kahvila

Ugandi kahvila on viihtyisä paikka Ote-
pään keskustassa. Siellä on hyvä henki, 
makeat asenteet sekä hyvät ja puh-
taat maut. Kylään tultaessa on tuntea 
laadukkaan kahvin ja makean pullan 
tuoksua. Hieno vitriini on täynnä makei-
ta, hienoja kakkuja sekä paikan päällä 
nauttimiseksi että mukaan ottamiseksi.

Paikallinen juustovalikoima, talkku-
najälkiruoka.

Osula küla, Sõmerpalu vald, Võrumaa  GPS 57.8858; 26.8149 
+372 5112610 endelleius@hot.ee 

www.palvemajatalu.eu 
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PALVEMAJA Talo

Kanienkasvatustalon tuotannossa on 
jalostettujen kaniinien liha ja liha-
tuotteet, nahan ja käsitöiden myynti. 
Menestyksen salaisuus on laadukas 
rehu, kunnolliset kasvatusolosuhteet, 
eläinlääketieteellinen taso ja kaniinien 
hyvinvointi.

Savustettu ja säilötty kaninliha, kä-
sityötuotteet nahasta.

Teeristi, Raudna küla, Viljandimaa  GPS 58.3386; 25.4780 
+372 56653333 info@pinska.net, www.raudnael.com 

Raudnaela kõrts
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RAUDNAELA Krouvi

Raudnaela Kõrts (Raudnaela Krouvi) 
sijaitsee Pärnu-Tartto-maantien varres-
sa, entisen Raudna kõrtsin (vuodelta 
1700) paikalla, Viljandista 15 minuutin 
automatkan päässä. Vieraille tarjotaan 
maistuvaa, nopeaa kotimaista ruokaa, 
järjestetään teemaillallisia.

Tuuliku tn 1a, Tabivere alevik, Tartu vald, Tartumaa  GPS 58.5507; 26.6013 
+372 56351078 juhus.juhus@gmail.com 

Juhus
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JUHUS Panimo

Entisessä Tabiveren kartanon tuulimyl-
lyssä pannaan erimakuisia käsityöoluita. 
Myllyssä voin järjestää niin maistiaisia 
oluen kanssa sopivien pikkuannosten 
kanssa kuin myös työtupia.

Käsityöolut, työtuvat, maistelemi-
nen.

Pärna talu, Lange küla, Kastre vald, Tartumaa  GPS 58.2966; 26.7706 
+272 58291798 reetsaag@gmail.com 

Pärna talu
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PÄRNA Talo

Talossa valmistetaan huolella kotoiset 
savukinkku ja käsityöleipä. Tuore viro-
lainen liha savustetaan itse tehdyssä 
savustusuunissa, joka antaa lihalle 
aidossa savusaunassa valmistetun kin-
kun maun. Leipä valmistetaan juuresta 
ja laadukkaasta täysjyväruisjauhosta. 
Uunituoretta leipää ja kinkkua on 
mahdollisuus ostaa mukaan talosta 
perjantaisin.

Savukinkku, käsityöleipä.

Tennisevälja 1, Otepää, Valgamaa  GPS 58.0462; 26.4688 
+372 5073374 restoran@gmp.ee, https://www.clubhotel.ee/ 

GMP Clubhotel & Pühajärve restoran
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GMP CLUBHOTEL &  
PÜHAJÄRVE Ravintola

Etelä-Virossa, kauniin Pühajärven 
rannalla sijaitsevassa ravintolassa val-
mistuvat keittiömestarin valvonnassa 
korkealaatuiset ruuat. Käytetään ensisi-
jaisesti paikallisia tuoreita raaka-aineita. 
Lisäksi järjestetään kulinaarisia ruokata-
pahtumia.

Illallinen pimeässä.

Mikitamäe, Võrumaa, Setomaa  GPS 57.9981; 27.5475 
+372 5168422 luigasinara@gmail.com 
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INARA VANAVALGÕ Kahvila

Vanhassa kansantalossa sijaitseva kah-
vila eli kohvitarõ, jossa tehdään uniikkia 
sõir-juustoa. Käsityönä valmistuvat pel-
meenit, vadsat, kantarelli-papu-suuri-
mokeitto, angervosiirappijuoma.

Setto ruoka.

Pinska küla Viljandi vald Viljandimaa  GPS 58.3506; 25.5214 
+372 56653333 info@pinska.net, www.pinskamajutus.ee 

Pinska külalistemaja
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PINSKA Vierasmaja

Pinska külalistemaja (vierasmaja) on 
perheyritys, joka on entisen Lõpins-
kan karjakartanon mailla. Ruuat on 
valmistettu ympäristössä kasvaneesta 
raaka-aineesta ja paikalliset perinteet 
huomioiden. 

Juulavälja, Juula küla, Tartu vald, Tartumaa  GPS 58.5498; 26.7091 
+372 5257497 juulamois@gmail.com, www.juulamois.ee  juulavalja
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JUULAMÕISA Paikallisperinnön 
kahvila

Paikallisperinnön kahvilassa tervehtivät 
vieraita alueelle tyypilliset, terveelliset 
ja puhtaasta luonnosta peräisin olevat 
ruuat. Lisäksi voi tutustua paikalliseen 
kansankulttuuriin, perinteeseen ja ta-
rinoihin sekä ostaa mukaan pientuot-
tajien ruokatuotteita, muistoesineitä ja 
ruokamatkamuistoja.

Luke mõis, Luke küla, Nõo vald, Tartumaa  GPS 58.2432; 26.5759 
+37255689096 info@lukemois.ee, lukemois.ee  Luke Mõis 
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LUKE Kartanon Kärnerimajan 
Kahvila
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Kauniin Luken kartanonpuiston kär-
nerin (puutarhurin) talossa kestitetään 
kesäaikaan vieraita maistuvilla kotoisilla 
ruuilla. Jokapäiväisesti on yksinkertai-
nen, pääasiallisesti paikallisiin raaka-
aineisiin perustuva päivän ruokalista, 
etukäteen tilattuna on menuvalikoima 
monipuolinen ja sopii niin pienille ryh-
mille kuin suurille juhlapöydille. 

Murimäe, Truuta küla, Otepää vald, Valgamaa  GPS 57.9849; 26.5766 
+372 5065864 info@murimaevein.ee, www.murimaevein.ee 

Murimäe Veinikelder
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MURIMÄE Viinikellari

Murimäen viinikellarissa tarjotaan käsi-
työviinejä parhaista Virossa kasvavista 
viinirypäleistä. Talo tuottaa viinirypäle-, 
marja- sekä hedelmäviinejä. Paikan 
päällä tapahtuu maistelu ja koulutukset. 

Käsityömarja- ja viinirypäleviinit, 
viinikoulutukset.

Pikk 56, Värska, Põlvamaa  GPS 57.9433; 27.6507 
+372 505 4673 info@setomuuseum.ee 

http://www.setomuuseum.ee/tsaimaja/  SetoTsaimaja
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SETO TSÄIMAJA

Seto Talomuseon Tsäimajassa voi syö-
dä settojen kansallisruokia käsityönä 
valmistetuista saviastioista, saa kuulla 
setomaalaista laulua ja soittoa.

Setto ruoka.

Kondi tee 27, Tiitsu küla, Viljandimaa  GPS 58.2984; 25.5893 
+372 53432884 metsatalu@metsatalu.ee, www.metsatalu.ee
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MÄNNIKU Metsätalo

Männiku Metsatalossa käytetään ja ja-
lostetaan paikallisia ruuan raaka-aineita, 
erikoisesti kasvisruokia. Vuosien pitui-
nen kasvisruokien valmistamisen koke-
mus on tuonut taloon vieraita ympäri 
maailman. Otetaan vastaan ainoastaan 
ryhmiä.

Kasvisruoka.

Hirveaia 4, Alatskivi, Tartumaa  GPS 58.6024; 27.1322 
+372 57400987 info@alatskivimaitsed.ee 

www.alatskivimaitsed.ee 
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ALATSKIVI Kartanomaut

Alatskiven kartanon historiallisessa jää-
kellarissa valmistuvat paikallisten met-
sien ja peltojen sadosta käsityöviinit, 
erilaiset kasvisteet, ruokamatkamuistot 
sekä maustetut etikat ja mestarihillot. 
Viihtyisässä kotikaupasta saa aukiolo-
aikoina ostaa mukaan ja maistella niin 
viiniä, teetä kuin myös muita paikalli-
sia ruokamatkamuistoja. Suurempien 
ryhmien ja aukioloaikojen ulkopuolella 
tulosta tulee tiedottaa etukäteen per-
heenemännälle. 

Käo küla, Rõngu vald, Tartumaa  GPS 58.2202; 58.2202 
+372 53415128 katrin@waide.ee, www.waide.ee 

Waide motell
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WAIDE Motelli

Waiden motelli on kuin pieni küla, 
koostuu monesta eri rakennuksesta 
ympäröitynä puiden ja pensaiden veh-
reydellä. Paikallinen ruoka on siellä ollut 
aina tärkeässä roolissa ja mahdollisuuk-
sien mukaan käytetään itse kasvatettuja 
raaka-aineita (vihannekset, maustekas-
vit ja salaatit). 

Risttee küla, Otepää vald, Valgamaa  GPS 57.9617; 26.4007 
+372 5058231 info@kunstimae.ee, http://www.kunstimae.ee/ 

Kustimäe Turismitalu
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KUNSTIMÄE Matkailutalo

Talolle on luonteenomaista maistuva 
ruoka, kaunis sijainti sekä ystävällinen 
isäntäperhe. Vieraille on tarjolla myös 
majoitusta ja saunomista. Paikan päällä 
on maanviljelyä ja sadosta valmistetaan 
erilaisia tuotteita.

Öljyhampputuotteet, riistaliha, 
ruistuotteet.

Toomemäe, Saabolda küla, Setomaa vald, Võrumaa  GPS 57.8766; 27.7711 
+37253418777 toomemaetalu@gmail.com 

Toomemäe talu kodurestoran Maagõkõnõ
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TOOMEMÄE Taloravintola 
MAAKÕKÕNÕ

Puhtaiden makujen yksinkertainen 
ruoka, joka oli vielä isoäitien aikaan 
jokapäiväinen, on nykyään tunnustet-
tua gourmet-ruokaa. Tarjotaan juuri 
sille alueelle tyypillisiä, talon perheen 
lapsuuteen kuuluvia ruokia. Se, että 
raaka-aine on lähialueelta ja puhdasta, 
on itsestään selvää.

Setto ruoka, sõir.

Pajumäe talu, Abja-Vanamõisa küla, Mulgi vald, Viljandi maakond 
GPS 58.0981; 25.3019 

+372 56641298 info@pajumae.ee, www.pajumae.ee 
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PAJUMÄE Talo

Pajumäe talu on kaunis talo Mulgimaan 
vehreydessä. Se valmistaa erilaisia luo-
mumaitotuotteita. Paikan päällä on 
mahdollisuus nähdä maidontuottami-
sen vaiheet alkaen laitumelta ja lehmis-
tä nykyaikaiseen meijeriin asti.

Makeat rahkakreemit, jogurtit lisuk-
keiden kanssa, hapankerma, voi, juusto, 
ghee (kirkastettu voi).

Lossi 10, Alatskivi, Tartumaa  GPS 58.6036; 27.1298 
+372 53032485 alatskivi@lossirestoran.eu, www.lossirestoran.eu 

Alatskivi lossi restoran ja sviidid
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ALATSKIVI Linnan ravintola

Linnan värikäs historia sitoo yhteen 
virolaisen talonpoikaiskulttuurin, balti-
saksalaisen aateliskulttuurin sekä linnan 
arkkitehtuurissa esiin tulevan skotlanti-
laisen kulttuurin. Ravintola on yhdistä-
nyt ne kolme yhteen omassa menussa. 
Vierasten lempiruuiksi ovat ennenkaik-
kea Peipsin kala ja porsaanniska, mutta 
makuhermoja miellyttävät myös skot-
lantilainen yllätysjälkiruoka sekä paikan 
päällä valmistettu sipulihillo.

Sipulihillo, Peipsin kala.

Kesk 10, Elva, Tartumaa  GPS 58.2223; 26.4110 
+372 5051545 elvapubi@gmail.com, www.pubi11.ee 

Pubi ÜksTeist
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Pub YksTeist

Viihtyisä pub Elvan keskustassa tarjo-
aa lisäksi kunnon ruoalle erinomaisen 
ystävällistä ilmapiiriä. Monipuolisesta 
menusta löytää sopivan ruuan myös 
vaativinkin vieras, myöskin kasvissyö-
jät. Mahdollisuus on vuokrata tiloja, 
tilata ruokailuja ja kesäisin on avoinna 
ulkoterassi. 

Valga mnt 11, Sangaste, Otepää vald, Valgamaa  GPS 57.9252; 26.3269 
+372 5237637 info@rukkimaja.ee, www.rukkimaja.ee 

Sangaste Rukki Maja
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SANGASTE Rukki Maja

Sangaste Rukki Maja on vieraanvarai-
nen paikka maalauksellisessa Etelä-
Virossa. Se tarjoaa viihtyisää yösijaa, 
maistuvia paikallisia ruokia sekä ren-
touttavaa lomaa. Ruisravintolassa tar-
jotaan Sangasten rukiista ja paikallisista 
Etelä-Viron raaka-aineista valmistettuja 
ruokia pikkuannoksista jälkiruokiin. 

Ruisruuat, ruistuotteet.

Vastseliina-Meremäe-Kliima, Obinitsa, Setomaa vald  GPS 57.8106; 27.4403 
+372 56203374 rieka@taarkatare.com, http://taarkatare.com 

Taarka Tarõ
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TAARKA TARÕ KÖÖGIKÕNÕ

Taarka Tarõ Köögikõnõ sijaitsee perin-
teisessä setto-talossa, josta löydät lisäksi 
settojen perinteiselle ruualle suomalais-
ugrilaisia ja ukrainalaisia makuja.

Setto ruoka, sõir, käsityöleipä, por-
saanlihakeksit, kasvisteet, leivonnaiset.

Kõvaküla, Karksi vald, Viljandimaa  GPS 58.0920; 25.5757 
+372 5029516 info@mulgipruul.ee, www.mulgipruul.ee 

Mulgi Pruulikoda 
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MULGI Panimo

Mulgimaan sydämessä on perustettu 
perheen panimo kunnioituksesta pai-
kalliseen ruokaan ja juomaan. Panimon 
vieras saa yleiskuvan oluenteon proses-
sista ja raaka-aineista sekä voi nauttia eri 
laatuja aitoa Mulgin olutta.

Käsityöolut.

Lombi talu, Põldmaa küla, Vara vald, Tartumaa  GPS 58.4951; 27.2099 
+372 53460078 maitseelamuse.koda@gmail.com 

Maitseelamusekoda
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Makuelämysten Koda

Työtupien aikana saavat osallistujat 
opastuksen avulla tehdä itse 3-4 ruo-
kalajia ja nauttia niistä. Pääpaino on 
Peipsimaan raaka-aineilla ja resepteillä. 
Pääasiassa työtuvat järjestetään ulkona, 
jossa saa käyttää nuotiota, grilliä, pataa 
ja samovaaria. Talvella työtuvat voivat 
olla myös Peipsijärven jäällä.

Peipsin ruoka, Peipsin kala, Peipsin 
sipuli.

Talvikese küla, Kambja vald, Tartumaa  GPS 58.1872; 26.8190 
+372 53049809 juust@andrefarm.ee, www.andrefarm.ee 

Andre Farm
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ANDRE Juustofarmi

Andren juustofarmissa tuotetaan ja 
myydään maailmalla korkean tunnus-
tuksen saaneita juustoja. Laadukas ja 
maistuva maito saadaan farmin onnel-
lisilta lehmiltä. Farmilla vieraillessa on 
mahdollisuus käydä navetassa, silitellä 
sen asukkaita ja nähdä lypsämisproses-
sia. Pienestä talokaupasta on mahdolli-
suus ostaa maistuvien juustojen lisäksi 
myös muiden paikallisten pientuottaji-
en luomutuotantoa.

Juusto, maitotuotteet.

Sangaste loss, Lossiküla, Otepää vald, Valgamaa  GPS 57.9020; 26.2803 
+372 53567451 triin@vidrik.ee, www.sangasteloss.com/vidrik/ 

Restoran Vidrik
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Ravintola VIDRIK

Ravintolan á la carte on erikoistunut 
laadukkaaseen riistalihaan. Kalan ystä-
ville pyydetään Sangasten linnan lam-
mesta siperialaista sampea, jotta raaka-
aine olisi ja jäisi aina sesongin mukaan 
tuoreeksi. Kunnioittaen noudatetaan 
esivanhempien ruuan maistamisen ja 
valmistamisen tapoja, esimerkiksi nuo-
tiolla ja aidossa savussa kypsyttämistä.

Riistaliha, Siperiansampi.

Obinitsa Külakeskus, Obinitsa, Setomaa vald, Võrumaa  GPS 57.8119; 27.4464 
+37254551080 leivavabrik@gmail.com 

Iti Leeväküük
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ITI Leeväküük

Leipomo sijaitsee Obinitsan kyläkeskuk-
sessa, kesäisin avattu joka päivä, talvisin 
tilauksesta. Työtuvat juuren kanssa vai-
mistettavalle tummalle ja vaalealle lei-
välle. Kahvilassa leivotaan ilman vuokaa 
leipää, siementen kanssa spelttileipää ja 
erilaisia leivonnaisia.

Käsityöleivät.

H. Rebase 1, Imavere, Järvamaa  GPS 58.7336; 25.7666
+372 5033886 info@piimandusmuuseum.ee

Eesti Piimandusmuuseum
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Viron maitotalousmuseo

Viron maitotalousmuseo tutustaa ja 
tiedottaa maitotaloustuotteiden val-
mistamisesta kotoisella tavalla, avoinna 
ovat näyttelyt ja esineistö maitotalou-
den historiasta. Museossa voi osallistua 
rahkamakeisten, sõir-juuston, jäätelön 
ja voityötupiin.

Kesk 22, Varnja alevik, Tartumaa  GPS 58.4960; 27.2374  +372 58844909
peipsiveere@gmail.com, voronjagalerii.ee  Voronja sibulamoosid 
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VORONJA Galleria, 
puutarhakahvila ja sipulihillot

Voronjan galleria on ensinnäkin taidegal-
leria tarjoten joka kesä Sipulitiellä, vanhan 
kalastajatalon venevajassa laadukasta ja 
kansainvälistä taideohjelmaa. Gallerian 
jokapäiväiseksi toiminnaksi on avattu 
puutarhaan pieni kahvila, jossa tarjotaan 
paikallisesta raaka-aineesta inspiroitua, 
mutta kaupunkituulien maustamaa me-
nua. Lisäksi tarjotaan asiakkaille itseval-
mistettuja Voronjan sipulihilloja, suklaa-
hilloja ja muita sesongin säilykkeitä. 

Sipulihillo, suklaahillo.

Hellenurme küla, Elva vald, Tartumaa  GPS 58.1368; 26.3866 
+372 5205142 mae@veskimuuseum.ee, www.veskimuuseum.ee 

Hellenurme Veskimuuseum MTÜ 
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HELLENURME Myllymuseo

Ainoassa samankaltaisessa edelleen 
toimivassa virolaisessa vesimyllyssä on 
mahdollisuus alusta loppuun olla mu-
kana leivän leivonnassa. Aloitetaan siitä, 
miten jyvistä jauhetaan veden avulla 
jauhot ja myöhemmin leivotaan myl-
lyn emännän ohjeiden mukaan leipä. 
Kiertokäynnit ja työtuvat pitää varata 
etukäteen. Mahdollisuus on tilata myös 
ravintolapalveluita. 

Käsityöleipä.

Lauküla, Otepää vald, Valgamaa  GPS 57.8838; 26.3437
+372 53505056 info@kakulaane.ee, www.kakulaane.eu

Kakulaane turismitalu

228

E7   
I-XII

KAKULAANE Matkailutalo

Matkailutalo sijaitsee Sangasten ruis-
kylän lähellä koskemattoman luonnon 
keskellä. Talossa voi maistella herkullisia 
ruokia, pyytää kalaa, käydä saunassa 
sekä yöpyä. Toimintaa löytyy niin ak-
tiivisen loman harrastajille kuin myös 
nauttijoille.

Riistaliha.

Ööbikoru Villa, Tiidu küla, Rõuge vald, Võrumaa,  GPS 57.7258; 26.9295 
+372 5099666 villa@oruvilla.ee 

www.oruvilla.ee
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ÖÖBIKUORU Villa

Ööbikuoru Villa kahvila-ravintola An-
dreas tarjoaa menua, jonka tekeminen 
saanut inspiraation Võrumaan ruoka-
kulttuurista kunnioittaen paikallisia raa-
ka-aineita. Tavoitteena on, että ruuassa 
on kaikki paikallaan: maku, raaka-aine 
ja ulkonäkö. 

Annavare, Nõmavere küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa  GPS 58.6367; 25.8603 
+372 53056730 info@meemeistrid.ee 

Meemeistrid
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HUNAJAMESTARIT

Meemeistrid (hunajamestarit) tutustut-
tavat omassa hunajarakennuksessaan 
mehiläishoitoon liittyä toimintoja. Saa 
maistaa ja ostaa mukaan erilaisia huna-
jia ja eri makuisia hunajasekoituksia, 
joihin lisätään kylmäkuivattuja marjoja.

Hunaja ja hunajasekoitukset.

Piirikivi, Kulli küla, Elva vald, Tartumaa  GPS 58.4322; 26.9381 
+372 56867902 kaidoluik111@gmail.com 

Piirikivi Talu Oü
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PIIRIKIVI Talo

Paikallinen pientuottaja, joka kasvattaa 
omassa talossa mansikoita ja savustaa 
sekä marinoi virolaista kalaa. Lisäksi 
valmistaa hunajaolutta ja käsityöviinejä 
sekä tarjoaa myös erilaisia lihatuotteita.

Marinoitu ja savustettu kala, käsi-
työolut, käsityöviini, mansikkaviini.

Pikajärve küla, Valgjärve vald, Põlvamaa  GPS 58.0701; 26.5925 
+372 53011905 info@cantervilla.ee, www.cantervilla.ee 

Cantervilla-loss
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CANTERVILLA Linna

Otepään lähellä luonnonkauniissa pai-
kassa, metsien ja mäkien keskellä teitä 
odottaa Cantervillan linna. Erinomainen 
paikka perhelomaksi, lapsille on suuri 
leikkialue, ravintola tarjoaa hienoja 
herkkuja niin romanttisiin illallisiin kuin 
seminaareihin.

Kesk 17-3, Sooru, Valga vald, Valgamaa  GPS 57.8563; 26.1132 
+372 5205242 info@uibotalu.ee 

Uibo Talu
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UIBO Talo

Talo tarjoaa omille vierailleen tuoreesta 
sianlihasta valmistettuja maistuvia tuot-
teita, jotka sisältävät mahdollisimman 
vähän säilytys- ja lisäaineita kantaen 
eteenpäin perinteisiä virolaisia makuja.

Chilinmakuinen savumakkara, sa-
vukinkku.

Mooska talu, Haanja küla, Rõuge vald, Võrumaa,  GPS 57.7316; 27.0569 
+372 5032341 eda.veeroja@gmail.com, www.mooska.eu 

mooska suitsusaunaliha
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MOOSKA Savusaunatalo

Mooskan savusaunatalossa Haanja-
maalla kolme savusaunaa kutsuvat 
kiinnostuneita tutustumaan Vanha-Võ-
rumaan saunaperintöön,  joka on saa-
nu arvokkaan paikan UNESCON henki-
sen perinnön luettelossa. Talon vieraat 
saavat tutustua saunojen erikoisuuksiin, 
maistella saunassa savustettua lihaa ja 
kotona leivottua leipää.

Savustettu liha.

Kannikese tn 19, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgevamaa 
GPS 58.6619; 25.9669  +372 55595957 triin.kuus@gmail.com 

Leivapuu OÜ
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LEIVAPUU

Leiburin järjestämän ensimmäisen 
kotileipäkilpailun voittaja paistaa pe-
rinteisellä menetelmällä juureen val-
mistettua ruisleipää, joka valmistuu 
käsityönä Sangasten rukiista jauhetusta 
täysjyväruisjauhosta.

Käsityöleipä.

Tilga tee, Muri küla, Luunja vald, Tartumaa  GPS 58.4077; 26.8250 
+372 509 3581 info@loodus.net, www.loodus.net  Loodus BioSpa 
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Luonnonlääkintäkeskus  
LOODUS BIOSPA

Keskuksen ydinasiana on virkistää terveyt-
tä paikallisen puhtaan raaka-aineen avul-
la, tarjoten kevyesti käsiteltyjä ja vitamii-
nipitoisia makuelämyksiä. Pääasialliseksi 
raaka-aineeksi on keskuksen puutarhan 
ja paikallisten viljelijöiden kasvattama 
tuore tuotanto. Erityisesti suunnitelluissa 
kuureissa on maistuvia vihanneskeittoja 
ja -patoja sekä silkkisiä puuroja. Hoitokuu-
rit on koottu eri hoidoista ja valmen-
nuksista ja ne pitää tilata etukäteen. 

Dieettiruoka.

Sepa talu, Kaagvere küla, Kanepi vald, Põlvamaa  GPS 58.0223; 26.6147 
+372 55999513 sepatalumeierei@gmail.com 

Sepa talu
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EVE DEMITŠEVAN Sepän Talo

Talossa valmistetaan vuohenjuustoja 
ja muita tuotteita vuohenmaidosta. 
Samassa talossa on myös lampaiden-, 
vuohien-, kanien- ja lintujen kasvatusta. 
Tuotteita voi ostaa etukäteen tilatessa, 
talossa järjestetään kesäisin kiertokäyn-
tejä ja tutustutetaan talon elämään.

Vuohenjuustot, munat.

Kuperjanovi 63, Valga, Valgamaa  GPS 57.7811; 26.0497 
+372 766 6050 info@hotellmetsus.com, www.hotellmetsis.com 

Hotell Metsis 
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HOTELL METSIS Ravintola

Valgan kaupungin sydämessä sijaitse-
vassa Metsis-hotellissa voivat vieraat 
niin syödä kuin myös levätä. Ravintolan 
menussa on niin riista- kuin kalaruo-
kia, joiden valmistamisessa käytetään 
ennenkaikkea paikallisia raaka-aineita. 
Ravintola Jahisaal luo leppoisan ilmapii-
rin ja on itsessään näkemisen arvoinen.

Riistaliha, maustettu kilohaili, villisi-
anpaisti.

Kõivsaare talu, Uue-Saaluse küla, Rõuge vald, Võrumaa  GPS 57.7476; 27.1097 
+372 5183249 maris.kivistik@gmail.com, www.koduveinid.ee 

Uue-Saaluse veinitalu
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UUE-SAALUSE Viinitalo

Võrumaan ihmeellisessä kumpuilevas-
sa maastossa kasvavista marjoista ja 
hedelmistä perhe valmistaa omassa 
talossaan viiniä. Tutustutetaan talon 
marjankasvatukseen ja viininvalmistuk-
seen, järjestetään maistiaisia ja viinikou-
lutuksia.

Käsityöhedelmä- ja marjaviinit, 
maistelu, työtupa, kiertokäynnit.

Teearu talu, Kurista küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa  GPS 58.7504; 26.3473 
+372 55661058 teepuuoy@gmail.com 

Kurista söögitare
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TEEARU Talo

Teearun talossa valmistetaan Peipsijär-
ven kaloista erilaisia tuotteita. Erittäin 
suosittu on marinoitu savustettu lahna. 
Lisäksi savustetaan perinteisellä tavalla 
lihaa. Halutessa voi tilata myös catering-
palveluja.

Peipsin kala, marinoitu ja savustet-
tu kala, savukinkku.

Laulupeo pst 15, Tartu, Tartumaa  GPS 58.3860; 26.7084  +372 7449713
muuseum@alecoq.ee, https://www.alecoq.ee/ollemuuseum/muuseum/ 

A. Le Coq Beer Museum
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A. LE COQ Olutmuseo

Viron vanhin ja suurin juomienvalmistaja, 
A. Le Coqin oluttehdas, kutsuu vieraita 
löytöretkelle oluen tekemisen historiaan 
ja olutkulttuuriin, tämänpäiväistä oluen 
tuottamiseen sekä maistelemaan paikal-
lista juomaa tehtaan olutmuseossa. Esillä 
on yli 2 000 näyttelyesinettä ja museossa 
on mahdollisuus nauttia olutta ja muita 
herkkuja. Tuotteita, oluen kanssa sopivia 
ruokia sekä matkamuistoja voi ostaa pie-
nestä lahjamyymälästä.

Oluet ja virvoitusjuomat.

Kopli talu, Ihamaru küla, Kanepi vald, Põlvamaa  GPS 58.0455; 26.9179 
+372 5066568 kairemets@gmail.com, www.koplitalu.ee 

koplitalukook
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KOPLI Talokeittiö

Põlvamaalla, historiallisen Postitien ää-
ressä sijaitseva Kopli taluköök ja lomata-
lo on kokkaamisen paikka, josta löytyy 
itsetekemisen iloa ja hyviä makuja. 
Kopli taluköök tarjoaa yhdessäoloa kok-
kauksen parissa ja yksityisen ravintolan 
palvelua. Kesäisin on avoinna kahvila. 
Talo valmistaa ympäri vuoden gelato-
tyyppistä jäätelöä. 

Käsityöjäätelö.

Kalde talu, Kaagjärve küla, Valga vald, Valgamaa  GPS 57.7609; 26.2100 
+372 5255 137 martkase@gmail.com, www.metsikelu.ee
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Metsik Elu Talo

Vuohi- ja sekamaanviljelystila, jossa teh-
dään itse tuoreesta raaka-aineesta tuore-
juustoa ja muita vuohenmaitotuotteita. 
Samoin kasvatetaan talon pelloilla maa-
ilman parasta uutta perunaa, mehukkaita 
mansikoita ja toisia tuoreita kasviksia. 
Kesäaikaan mahtuu varjon alle, suuren 
pöydän ympärille ruokailemaan ja seu-
rustelemaan 15–20 ihmistä. Ruokailussa 
tarjotaan kevyttä ruokaa, joka on 100 % 
valmistettu talon tuotteista.

Vuohenmaitotuotteet.

Voki küla, Võrumaa  GPS 57.7471; 27.1457 
+372 53338895 merle@kolotsitalu.ee, www.kolotsitalu.ee 

Kolotsi kitsejuust
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KOLOTSI Talo 

Luomutalo Võrumaalla, Haanjan kansal-
lispuistossa. Talossa kasvatetaan vuohia 
ja tehdään vuohenmaidosta juustoa. 
Talossa järjestetään maistiaisia ja kier-
tokäyntejä, joiden aikana näkee vuohia 
ja maidon tietä navetasta juustohyllylle.

Vuohenjuustot.

Sepa, Õuna küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa  GPS 58.7495; 26.3512 
+372 5141768 catalina@hot.ee, http://www.puhketalu.catalina.ee/ 

ÕUNA Puhketalu
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ÕUNA Lomatalo

Õuna on tunnettu Piibe maantiellä 
muinaisena hevospostiasemana ja 
krouvina. Lomatalossa tarjotaan erilaisia 
majoitukseen, ruokailuun ja viihteeseen 
liittyviä palveluita. Ruokailussa käyte-
tään Virolle ominaisia menuita. 

Riia 1, Tartu, Tartumaa  GPS 58.3781; 26.7272 
+372 58257710 peipsimaine@gmail.com 

Peipsimaa Maitseelamused
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PEIPSIMAAN Makuelämykset

Pieni ja viihtyisä fish&chips-ruokiin 
erikoistunut ruokapaikka, joka tuo 
Peipsin alueen tuoreet ja terveelliset 
makuelämykset suoraan Tarton kes-
kustaan. Pienessä kioskissa yhdistetään 
Peipsin ruokaperinteet nykyaikaiseen 
keittiöön käyttäen ainoastaan parasta 
paikallista raaka-ainetta. Hittituotteena 
on paikallisesta kuhafileestä valmistettu 
fish&chips, mehukas burgeri sekä wrap.

Peipsni kala. 

Uus 5, Põlva, Põlvamaa  GPS 58.0534; 27.0472 
+372 56222885 broneering@kagureis.ee, www.kagureis.ee 

Pesa Hotell
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PESA Hotelli

Pesa hotellin ravintola Põlvassa tarjoaa 
makuelämyksiä oman kulmakunnan 
ruokien kera, keittiössä käytetään mah-
dollisimman paljon paikallisia ja tuorei-
ta raaka-aineita sekä omista metsistä 
kerättyjä sieniä ja marjoja. 

Nakatu talu, Ringiste, Valgamaa  GPS 57.7475; 26.3091 
+372 5018761 info@nakatu.ee, www.nakatu.ee 

Nakatu Turismitalu
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NAKATU Matkailutalo

Matkailutalo sijaitsee luonnonkauniissa 
Karulan kansanpuistossa. Paikan pääl-
lä voi niin syödä kuin yöpyä. Vieraille 
tarjotaan pääasiassa paikallisista raaka-
aineista ja talon keittiössä valmistet-
tua ruokaa. Talossa kasvatetaan myös 
lihanautoja.

Lihanauta, savustettu liha.

Jõeniidu talu, Trolla küla, Rõuge vald, Võrumaa  GPS 57.7219; 27.0851 
+372 53047333 joeniidutalu@gmail.com 

Jõeniidu puhkemaja
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JÕENIIDU Lomatalo

Jôeniidu Puhketalu (Jõeniidu Lomatalo) 
on sympaattinen pieni perhetalo, joka 
tarjoaa majoitusta ja ruokailuja itsekas-
vatetusta luomuviljellystä tuotannosta, 
vihannekset ja vuohenmaitotuotteet. 

Vuohenmaitotuotteet.

Veski, Kantküla küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa  GPS 58.8250; 26.5925 
+372 5102527 veski.kulalistemaja@gmail.com 

Veski Külalistemaja
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VESKI Vierastalo

Entiseen Kantkülan meijeriin tehty ruo-
kapaikka, jossa tarjotaan tuoretta ja pai-
kallisesta raaka-aineesta valmistettua 
maistuvaa ruokaa. Lounasta saa syödä 
buffet-pöydästä, kesällä on myös á la 
carte -menu. Tarjotaan myös majoitusta 
ja catering-palveluita. 

Ülikooli 7, Tartu, Tartumaa  GPS 58.3797; 26.7224 
+372 7440055 info@umbroht.ee, www.umbroht.ee 

Umb Roht
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UMB ROHT Ravintola

Viihtyisä ravintola, jossa kokit keräävät 
inspiraationsa paikallisesta kasvis- ja 
eläinkunnasta sekä tarjoavat unohtu-
mattomia makuelämyksiä joka vuo-
denaikaan. Kunnioituksella käsitellään 
niin paikallisia kuin koko maailman par-
haimpien mestareiden tuotteita. Seson-
gin mukaan muuttuvien kotimaisten 
antien ja maistuvan viinin ihmeellinen 
yhteys tekee Umb Rohtusta erilaisia 
makunautintoja tarjoavan ravintolan.

Riistaliha, koivunmahlahyytelö.

Jaama 52, Põlva, Põlvamaa  GPS 58.0692; 27.0907 
+372 5206576 talupood@gmail.com 

kodukohvik Tillu

219

D8  
I-XII

TILLU Kotikahvila ja talokauppa

Tillu on Põlvan talopuodissa oleva mu-
kava kotikahvila. Hieman boheemi ja 
monityylinen, mutta samassa ytimeen 
asti lämmin sekä viihtyisä. Leipomossa 
leivotaan jatkuvasti leivonnaisia ja pii-
rakoita niin, että kahvila on koko ajan 
hyvää tuoksua täysi ja tiskillä ovat vas-
tavalmistuneet pullat.

Ööbiku talu, Tsirgumäe küla, Valga vald, Valgamaa  GPS 57.5956; 26.3160 
+372 5295578 inge.podermanniste@gmail.com  

www.taimetee.ee 
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ÖÖBIKU Yrttitalo

Yrttitalo kasvattaa luomumenetelmillä 
yrttejä, marjoja ja vihanneksia ja valmis-
taa niistä tuotteita. Talo sijaitsee eko-
logisesti puhtaalla alueella. Tuotetaan 
myös kuivattuja juureksia, hedelmiä ja 
marjoja.

Lääkekasvit, kasvisteet, kuivatut he-
delmät.

Plaksi küla, Rõuge vald, Võrumaa  GPS 57.7104; 27.0701 
+372 56507773 vaskna.talu@mail.ee, www.vaskna.ee 

Vasknaturismitalu
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VASKNA Matkailutalo

Suuren Munamäen takana, Haanjan 
luonnonpuistossa sijaitseva Vasknan 
matkailutalo tarjoaa oman perheen 
perinteeseen sidottuja ruokia. Juhlitaan 
kansankalenterin merkkipäiviä. Vierai-
den suosikeiksi ovat tulleet perheen 
reseptin mukaan valmistetut paksut 
kaalit yhdessä naapuritalossa kasvatet-
tujen perunoiden kanssa. Jälkiruokien 
suosituin on Haani neiokõnõ (Haanjan 
neitokainen). 

Võidu tn 3, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgevamaa  GPS 58.9855; 26.8647 
+372 5275762 info@puiduait.ee, www.puiduait.ee 

Avinurme Puiduait
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AVINURME Puutyöaitta

Avinurme Puiduait (puutyöaitta) on 
matkailukeskus, joka tutustuttaa pai-
kallista puukäsityötä. Puuaitan kahvila 
tarjoaa Peipsimaan ruokaa puuserviisis-
sä, paikan päällä leivotaan myös leipää. 
Kaupasta löytyy laaja valikoima puu-
tuotteita. Tilata voi niin ruuantekemi-
sen, korinpunomisen kuin myös muita 
työtupia suurille ja pienille.

Peipsin kala, käsityöleipä.

Ringtee 75, Tartu, Tartumaa  GPS 58.3581; 26.6789 
+372 55665131 merle@taluturg.ee 

www.taluturg.ee/lounakeskuse-taluturg/  Lõunakeskuse Taluturg 
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LÕUNAKESKUKSEN  Maalaistori

Lõunakeskuksen Taluturgilla myydään 
Virossa kasvatettuja ja paikallisesta 
raaka-aineesta tuotettuja tuotteita 
jokapäiväisten ja juhlaruokien valmis-
tamiseksi. Monipuolinen valikoima 
tulee torille pääasiallisesti Etelä-Viron 
taloista, mutta herkkutuotteita löytyy 
myös muilta Viron alueilta. Viihtyisässä 
kahvilanurkkauksessa voi nauttia torilla 
myytävästä tuoreesta raaka-aineesta 
valmistettuja ruokia. 

Alliku 7, Otepää vald, Valgamaa  GPS 58.0522; 26.2226 
+372 56537225 hendriksonmariliis3@gmail.com, www.estecofood.eu 

Tarmere Mahedad Kanepi – ja Tatratooted
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TARMERE Luomuhamppu- ja  
tattarituotteet

Uudenaikaiset ja maistuvat hamppu- ja 
tattarituotteet, jotka ovat hyviä niin vat-
salle kuin makuaistille.

Hampunsiemenet, hamppuöljy, 
tattarituotteet.

Uhtjärve küla, Antsla vald, Võrumaa  GPS 57.8905; 26.5852
+372 53332253 noiariik@gmail.com, www.noiariik.ee 

Uhtjärve Ürgoru Nõiariik
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UHTJÄRVE Ürgoru Nõiariik

Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi (Uhtjärven 
muinaislaakson Noitamaan) noidan 
keittiö tarjoaa maistuvia ruokia ympä-
ristössä kasvaneista raaka-aineista. Eh-
dottomasti pitää kokeilla nokkoskeittoa, 
joka on valittu Etelä-Viron parhaaksi 
keitoksi. Noitamaa on sopiva paikka 
aktiiviseksi lomaksi niin perheille kuin 
suuremmille seurueille. 

Mäe-Suhka küla Rõuge vald, Võrumaa  GPS 57.6833; 27.1167 
+372 51938000 suhkatalu@gmail.com, www.suhka.ee
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SUHKA Matkailutalo

Talon ruoka periytyy paikallisilta iso-
vanhemmilta saatuihin perinteisiin ja 
paikalliseen raaka-aineeseen. Lisäksi 
tarjotaan majoitusta miljööltään arvok-
kaassa ympäristössä ja elämysretkiä 
paikkoihin, joihin itse ei osaisi mennä. 

Tartu tn 5, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgevamaa  GPS 58.8477; 26.9429 
+372 5232069 info@ankur.ee, www.ankur.ee 

Restoran Ankur
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Ravintola ANKUR

Ravintola Ankur on viihtyisä paikka, 
jossa tarjotaan kotoisia tuotteita, joi-
den valmistamisessa käytetään aina 
mahdollisuuksien mukaan kotimaisia 
raaka-aineita. Erityisen arvostettu on 
paikallinen Peipsin kala. Samassa talos-
sa on myös hotelli.

Peipsin kala.

Mäeselja küla, Elva vald, Tartumaa  GPS 58.3278; 26.3381 
+372 55661058 rutt.tuvike@mail.ee, www.ugaraja.ee

Ugaraja Puhkemajad 
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SÄÄNIKU TALU Lomakeskus

Sääniku talu puhkekeskus sijaitsee Ka-
vildan muinaisen laakson reunalla ja 
on sopiva paikka perhelomaksi, tapah-
tumiksi ja yksinkertaisesti luonnosta 
nauttimiseksi. Paikan päällä voi mais-
tella kotiolutta ja itsetehtyä leipää sekä 
etukäteen tilattuna ruokailla.

Käsityöolut, käsityöleipä.

Lipuväljak 24, Otepää, Valgamaa  GPS 58.0574; 26.4980 
+372 58334422 info@ugandiresto.ee, www.ugandiresto.ee 

Ugandi Resto
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UGANDI RESTO

Ugandi Resto on maistuvien ruokien, 
miellyttävän palvelun ja tyylikkään in-
teriöörin ravintola Otepäällä. Ruokien 
valmistamiseen käytetään tuoreita, 
laadukkaita sekä etusijalla kotimaisia 
raaka-aineita.

Karilatsin forelli, Liivimaan lihanau-
ta, käsityöolut, viinirypäleviini, koivuvii-
na, käsityösiideri.

Pollaku, Kärgula küla, Võru vald, Võrumaa  GPS 57.9224; 26.7278 
+372 5056971 humalajook@gmail.com 

Pühajõe pruulikoda
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PÛHAJÕE Panimo

Võrumaan ensimmäinen pienpanimo 
tuottaa maistuvaa olutta, joka on val-
loittanut etenkin Etelä-Viron asukkai-
den sydämet tarjoten vaihtoehdon.

Käsityöolut.

Kotkapesa talu, Jeedasküla küla, Võrumaa,  GPS 57.7234; 27.2787 
+372 5208041 info@ugaraja.ee, ugaraja.ee 

ugarajapuhkemajad
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UGARAJA Lomatalot

Lomatalo on viihtyisä ajanviettopaikka, 
jossa isäntäperhe tarjoaa kodin ym-
päristössä kasvaneista raaka-aineista 
kotoisia ruokia juuri niin kuin vieraat 
haluavat. Lomatalossa on suuri sali ja 
sauna. Ympärillä on mielenkiintoiset 
luontopolut.


